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 לרגאמב סוריו לותשל

 הז | חורבלו עדימ

 ,ירזכא השעמ

 הריבע םגו ,עשורמ

 הז תא .קוחה לע

 .ללפ רפוטסירכ | .ורשב לע דמל

 םיסוריו תריציב עשעתשה רפוטסירכ

 הב הרבחה לש םיבשחמב םתקרזהו

 ספתנ אוה םינש שמחכ ינפל .דבע

 וילע רזג יטירבה טפשמה תיב ,ולישכעו

 םסרופמה סוריוה .לעופב רסאמ שנוע

 ארקנ ,לייפ רפוטסירכ רצי ותוא רתויב

 לש םיקזנל םרג אוהו "ןוגטנפה'

 ליפ .םלועה יבחרב םירלוד ינוילימ

 דמגה" םשב ומצע תא תונכל גהנ

 רוחש הברה האור אוה וישכע ."רוחשה

 ...םייניעב

 טנרטניאב וגל
 ,וגל לש אבאה רטפנ רבעש טשדוחב
 קחשמה תויבוק תא איבהש םדא ותוא

 .םידלי ינוילימ לש םהיתבל תוינועבצה
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 וכו תוינוכמ ,םיתב לש םילדומ תינב

 שדח רתא שי וגל לש ,תעדל וחמשת

 ,תוירוטסיה תודבוע ובו טנרטניאב
 תוזרכה ,םינוש םילדומ לש תואמגוד
 תבותכה .דועו וגל לש תושדח
 :םינרקסל
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 .יס.יבל הועדח תידי

 וליאכ שיגרהל םיצורש ,.יס.יפה ילעב
 .תעדל וחמשי ,היזיולט ףוסמ םהל שי
 תפסונ קחשמ תידי הסנכנ קושלש
 .ידמל הלוז תידיה .סולפ ונכט םשב
 ,ח"ש םייתאמכ דועל הרומתבו החונ
 תואיצי יתש םע סיטרכ הל שוכרל
 .תוגוז יקחשמ רובע

 רנכ (רבמטפס) אבה שדוחבש ,ונימאה םלוכ .ונילא עיגמ אוה הנהש ובשח םלוכ

 הנומתה תא ףשחש ,םלועב ןושארה ןיזגמה היה קירפ .תויונחה יפדמ לע ותוא הארנ
 ונמטפס שדוחב :סקיפרג-ןוקיליסו ודנטנינ תיבמ האצי תררמצמה העדוהה .ו ולש

 !96 לירפאל דע התחדנ רישכמה תעפוה .תולונחל 64-ארטלואה אצי אל

 תויהל הלולע לירפא דע הנתמההש ,ןעוט ונלש ימואלניבה החמומה ,ןמנזור קראמ

 -רפוסה םע הבכעתה רשאכ תיניצר הכמ הגפס ודנטנינ ,רבעב .ודנטנינל תינלטק
 ."רזוח רודיש"ב רבודמ וישכע .ביירדהגמה תא קושל רידחהל הגסל השפיאו ודנטנינ
 דחוימב ינלטק תויהל לולע רבדה .ץוחב ודנטנינו ןרוטאסה תא תרכומ רבכ הגס
 . לייטס) תורקי תונתמ תונקל גוהנ ל"וחב רשאכ ,רבמצד שדוחב ,הנשה ףוס תוריכמב
 < .הגסו יראטא ,30 ,ינוס ומכ תורבח ופתתשי ,הנשה ,וזה תורחתב .(הכונח-ימד
 יסזד ודנטנינ
 . ומכ קוידב ,ונלוכ תא עיתפהל הלולע דוע ודנטנינ !דבלב תונשרפ יהוז ,םכריכזהל
 .  .ןרוטאסה תא ,הקירמאב ,הריכמל האיצוה רשאכ ,53 תכורעתב הגס התשעש
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 ןתינ רבכ ץראב .רבד לכל .יס.יפ
 תא ,שוטנקמ בשחמ גיישהל
 םיבשחמ םג םנשי .היזיולט םגו בשחמ םג אוהש ,0 המרופרפה
 יסיפ ימאות םהש ,היזיולט
 רתוי ינימ-ואירטס תכרעמש 2. קוידב .רדחב םוקמ תוחפ ו דרפנב בשחמו דרפנב ו תשיכרמ םילוז רתוי םהש (ץ61צ -ה) ולא םיבשחמ לש רורבה ןורתיה
 םתאו ןוקיתל תכלוה ו ,לקלקתמ והשמ םא 0 .
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 העבשל הטסק םע םירוטילקת ןנוכ -

 ךירצ רשאכ ,קחשמה עצמאב .םיקסיד
 הז תא השוע אוה ,רוטילקת ףילחהל

 .דבלב תוינש 5 ךותבו יטמוטוא ןפואב
 דבלב הלופכ תוריהמ לעב אוה ןנוכה
 !לוז אל טלחהב אוהו

 בוועח ךיראה
 ךיראתה והז - 1995 רבוטקואב 3
 .םלועב םיבר םיקירפל רתויב בושחה
 יפדמ לא עיגהל םירומא הזה םויב

 ;>נרדומה םלועה לכב | ,תויונחב

 ?םתשחינ ...לש תויתיבה תואסריגה

 לטרומ - ןוכנ :הקומע המישנ וחק ,בוט
 ,קפאתהל ךירצ זא דע !3 טבמוק
 ותוא קחשל ..ו תונלבסב רזאתהל

 .ל"וחב ואדיוה תומלואב

 ...תטועבתמ הנבואה
 תקהל לע םכל ונרפיס שדוח ינפל
 האיצוהש ,"זוריה ןואט-לומס"

 וז הקהל .יסיפל םירדש רוטילקת
 האיצוהש ,םלועב הנושארה התיה
 וישכע .יס.יפל קר הקיסומ רוטילקת

 ןנשי הילגנאב ...םיכישממ םהל שי רבכ
 תורידגמה ,תוריעצ תוקהל המכ דוע
 .הידמיטלומה רוד תוקהלכ ןמצע תא
 תא ולא םימיב תובסמ ולא תוקהל
 ירוטילקתל ןהלש םירדשה ירוטילקת
 .תונולח תביבס תחת וצוריש ,.יס.יפ
 ,תז₪0טסת60ש ארקנש ,םירוטילקתה דחא
 ילעבל קר םיאתי ,א106:06 תקהל לש
 תעבורמ תוריהמב םירוטילקת ןנוכ
 !הלעמו

 ןיעטיש ,למשח רוקמל ןמזה לכ םיקוקז םהש ,םידיינה םיבשחמה לש הלודגה היעבה

 דירטמ תמאב הז םא .קתושמ בשחמה זאו דבלב תועש המכל קיפסמ רבצמה .םתוא

 ,םינטק םייראלוס םיטלוקל בשחמה תא רבחל רשפאש ,תעדל וחמשת יאדו םכתא

 .הביבסל םייתודידי דואמו םידיינ

 ןנוכ לש םיבוטה תובאהמ ,ספיליפו ינוס
 לש אבה רודה לע וזירכה ,רוטילקתה
 טיב הג'ג 7.4-כ וליכי ולא .םירוטילקתה

 שדחה רוטילקתה .(םויכ םייקהמ 11 יפ)

 רבוד .עדימ לש תובכש יתשמ יושע היהי

 שדחה רישכמהש ,ןעוט ספיליפ תרבח

 עדי אוה .יצחו הנשכ דועב קושל אצי
 :בושח יכהו םינשי םירוטילקת םג אורקל
 ריחמה .עדימ קוחמלו בותכל לכוי אוה

 דע לבא ...ח"ש 3,000 קר :עגרכ יופצה
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 םיבשחוממ הכרב יסיטרכ ,ץראב גישהל ןתינ הנורחאל .םיקימיג
 תב תביסמ תאב גגוחש ,ימ .םיטקסיד-יבג לע ,םיעורא ינימ לכל
 רפס לבקל לוכי ,ביבא-לתב ,סדנהמה תיבב ולש הווצמה"רב וא
 בותכל םוקמב ,הגיגחב םיחרואה ...טקסיד יבג-לע תונורכיז
 הכרבה .בשחמה לע הכרבה תא םיקתקתמ ,רדוהמ רפסב ןורכיז
 ףוסב הגיגחה תלכ וא ןתחה םילבקמ ותוא טקסיד לע תרמשנ
 .ברעה
 ,יטפוא קרוס ףרצל תוינכותב שי + קיפסמ אל דוע הז םא
 ..המודכו םירויצ ,תונומת ,הכרבה םע , ! .בלשל רשפאיש
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 יבא ןמשיפ :תאמ

 :דרורוכרושפשפ נרול>+ו;כ
 ,תתוועתמ ךסמה תנומת ,קסיד םיאיצומשכ ,םימעפל :הלאש

 :ךכמ םיענמנ דציכ .תקתתשמ וא תעקתנ הקיסומה

 רישכמהש ןמזב ףלשנ קסישדהש ללגב תורוק ולא תועפות :הבושת

 -ה תרונ רשאכ קסידה תא איצוהל שי ךכמ ענמיהל ידכ .ונממ ארוק

 .תקלוד הניא 6

 : רדר גיצהל ןתינ לי ה-06
 ההז הרוצב דקפתמ 6012461 ₪156 6 8165 וא 606-7ה :הבושת
 םע תכרעמ ידי לע לעפומ אוה םאש אלא ,ליגר הקיסומ קסידל ןיטולחל

 "ה .קסידה אשונ לע בורל םיטרס וא תונומת גיצמ אוה ,ואדיו תאיצי
 ןתינ .הליגר המלצמב ומלוצש תונומת ליכמה קסיד אוה ₪070 60
 הרוצב תונומתה תא סוחדתש תדחוימ הדבעמל םוליצה טרס תא רוסמל
 קסידה לעפוי םא .קסידל םיילטיגיד םיבותנב ןתוא ריבעתו תיטסרד
 עצבל :תצק ןתיא קחשל םג ךא ,הליגר הרוצב תונומתב תופצל ןתינ היהי
 .דועו ןתוא ךופהל ,הארמ טקפא ,(הסיחדה תוכזב) םימיהדמ םימוז

 -כ ב"הראב) םילקש 2,0007כ אוה ץראב 3207ה לש ימשרה ריחמה י* :דנרודברע
 ריישכמה תא תונקל םירשפאמה םינוש םיליד ,ןבומכ םנשי .(רלוד 0
 .םילזומ םיקסיד םע דחי
 תסרג יפלו ןאוביה יפל עבקנ ריחמה .ח"ש 350-100 אוה קסיד ר"חמ *
 .(תיאפוריא ,תינפי ,תינקירמא) קחשמה
 (ב"הראב רלוד 80-כו) ח"ש 400 ךרעב וריחמש קז 1617 5116%-ה דחא קר ץראל עיגה םהיניב .גסס"ל םיטלש לש םיגוס דוע שי .ח"ש 250 אוה 60 א ₪) יטרדנטס טלש ריחמ *
 30-ל םיקסיד 100-מ הלעמל םימייק םויכ *
 .2007מ רתוי ידכל דע 3 תובקעב) בורקב

 .םיקוושל אצת יתמ עודי אל ₪3 תכוהעתב הבחרהה תא הגיצה קינוסנאפו .הוכרעתה ינפל דוע היצפואכ (א1266  תטישב) ;א(ע7ה תבחרה תא הגיצה ראטסדלוג דנואפ 5 - הנטירבבו ,ח"ש 60 - ריחמ .320"ל שדח 266 לט המגדה קסיד םע עיגמו הנשב םימעפ עברא אצוי ו ג0 .הז רישכמב קר קסועה יטירב ץזאגמ ונשי ,םילודג םינקירמאו םייטירב םיניזאגמ לש לדוג רדס ותואב גכ0"ה תא רקוס קירפש דועב
".] 

 לודגל יופצ רחבמהו

 ְי ;אביימש ,"לבאב" תרחב ידי לע השענ ץראב 3ש0-ה אובי רקיע *

 ) ו \ז ה תא תאביימש "סיסנ'ג"ו ,ראטסדלוג לש 300-ה תסרג

 . .קינוסאנאפ לש 300-ה

 אה תוכרעמה םוחתב םיחותיפל עגונב תורחא תורבחו ודנטנינ
 ו ןשמהב ךא ,םייקה 3נכ0-ה רישכמל הבחרה אוה א12-ה ,תיסיסב

 וא ליכמ ץיאמה .תחא תכרעמכ אה םע דחי 0

 ₪ ןופרעמ ראש ינותנ יפלו םויכ הז םוחתב םלועב תומדקתמהמ

 א נא .םירישיה וירחתממ המכו המכ יפ קזח היהי 320 א12 .אבה

 ןווטב שמתשהל תושרה תא 320-מ השקיב הגסש ,תועומש ןנשי
 - ..הלש תושדחה ואדיוה תונוכמ רובע א[2-ה לש
 ! ןחחגמ 66-ב ץרה 156 גוסמ קסוא 5 26 602 הלורוטומ :דבעמ
 ₪9 וופטז טיבהגמ 48-ב ןייפאתמ הז םדקתמ דבעמ .טיב 64 ךורע
 ו .(132 \[:1.005) ההובג יטמתמ דוביע תלוכיו
 ₪ וגילופ לש בר רפסמב הטילשה תמצועב אוה שודיחה :הקיפרג
 6  ךקאדסאש ב םינוגילפ ףלא 700 וא ,ןוילימכ -
 [תנתכמ ,האוושה םשל .ץו1ךתת]אסר א/קקןאט
 [ ועווגילופ ףלא 300 לש םומיסקמב תטלוש 70% 54
 וה 30-ל ההז ,640א480 לש היצולוזרו םיעבצה ןוילימ 7
 ₪4 .םייפוג הנשמ ידבעמ הרשעכ שי א[!2 ב :הנשמ ידבעמ
 עפה לש יתועמשמ שוטשיט םיקפסמ הלא םידבעמ .םיילילצו
 | אוק=6  תבחרה לש תוכיא ידכל םיטרס תגצה רופיש ףאו
 אצורע 32 קפסמ ץרהגמ 66-ב ץרה5? דנואס דבעמ :לילצ
 ₪0 ןיב הלועפ ףותיש לש האצות אוה אוניה 1.4 סא לוביג סיטרכל האיציו ,המגודל ,טנרטניאל תרושקת תאיצי :תואיצי
 בכ ראטסדלוגו קינוסאנאפ .תיסחי ךומנ יפוס ריחמ רמולכ וש רוציהו חותיפה תולעב היופצ הדירי לע דיעמה רבד ,הלורוטומו
 ) רגשת תיביסירגא קוש תסורפתמ קלחכו ,רלוד 0 לע הלעי ןא םנמא עודי אל ריחמה .םילושכמ ףוצר היה עודיכש ג0"ה ה קווישהמ םיחקלה םושיי תא הארי ץיאמה קווישו היגולונכטה
 מ הליבומה תויה 44 הרטלואה תוחפל .הליי הל הרומאש תכרעמל םיקחש 4 מ חותיפב נכ תובר תורבח 2995 ףוסב םיקוושל או2-ה תאיצי םל םיקחשמ ₪ (םייוסח ורתונ תומשה) תולודגה תונוכמהמ רשיה טיהל יקחשמ
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 ה הייוהצוה |

 אלה טוד כ עשה תנכוס - - אלק |

 ₪ .םוקש ליוואדט תרצה 5 21 0 תוחלשמ לע תחקפמ
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 - .*= א-ב =

 תוע'צמממ ממה לט חקבמ ןראק ,ללכ ךרדב

 םיבצ עו = 6% .םימברישמ תרושקת-ילכ

 וזה השמש ו סלט ןוטסולב םוקיזוארט לש
 ןםה אוה קמעעשל שפוחאוש ללגב ,םצעב ,הלביק איה
 .םוקבארט לע 2 = דנא לש םילעבה ,סיבארט רמ

 ךרה ,החקלפ אח הקלע הנורחאה רקחמה תחלשמ

 גזס שפחל לףפ דגנוקל האצי ,םיניוולהו םיבשחמה
 םיכירצ ויה ולא םימולהי .םימולהי לש דואמ םיוסמ
 תומדקתמ תויגולונכטו לע-יבשתמ תיישעתל שמשל

 .ןבה סיבארט דמע תחלשמה שארב .תורחא

 םה ,הינוריו םשב םוקמל העיגמ תחלשמה רשאכ

 אצמנ וז ריעב .'גניז הדובאה ריעה תא םיפשוח

 םיאצמנ הז םוקמב .המלש ךלמה לש םיקיתע תורכמ

 !תויח תורמוש םהילע לבא .םירקיה םימולהיה

 (זאל ,סנ'וג הנאידניא תא תצק ריכזמ)

 ילכוא םיפוק לש דחוימ ןז .םירופאה םיפוקה םה ולא
 ..םדא

 םיבשחמהו םיבצעה זכרמ ןיב רשקה ,םיוסמ בלשב

 .דבוא ,וגנוקב רקחמה תחלשמ ןיבל ,ןוטסויב
 תאו -- החל ל תאצוי התושקה סור ןראק ,יופצכ .ירותסמ-חוכ ידי-לע הפקתוהש רחאל תמלענ הלוכ תחלשמה

 וסופו המי ךפחטצה הילא .רבעשל הבוהא הסורא
 אוהש (שלוו ןליה ןקחשה) טוילא רטיפ :םינושמ
 הלש הלירוגה תשא קי יזחהל הצורש 4. '') רקוח

] 
| 
| 
| 
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| 

 - % םיכסמה לע ולש החוכבה תעפוהמ
 תא פאמ 'דואמש המו ,טרסבו רפסב הפיש המ <

 ןייט'צירק לקיימ לש ויתוריצי
 - תודבוע בלשמ אוהש
 2 ךותל םתוא קצוו תינרדומ היגולונכט
 .הביהלמו תקתרמ
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 לש 0305₪-ה 'צבק םע ,המ םושמ ,םיכבתסמ םיבר םיקירפ

 לבא ,םינושמו םיכבוסמ םהל םיארנ םה .סה 35/4 55-ה יקחשמ

 ..יארשא סיטרכ רפסמו תבותכ .םש םישרוד םה לכה-רסב

 ונחנא .בנראה ק'ג זא'ג קחשמל הוולמש ,הנמזהה ץבוק תא ונחתפ

 .םיעטק המכל ותוא קלחנ לבא תירביעל ותוא םכל םגרתנ אל

 הינפמ שושחל ךירצ אלו דואמ הטושפ קחשמה תנמזה ,לכה-ךסב

 אמגודל 0 6 ץבוק

 .ה תואסריג תא םינימזמ דציכ םיעדוי קוידב אל .םיבר םיקירפ
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 605₪ך7 דש 1
 יתיא :קחיש

 ומכ הארנ ילואו עמשנ ילוא הז

 םיקפקופמ םיקחשמ םתואמ דחא
 רשפאש (םילוחכ םיקחשמ) ידמל

 לבא .תובר תויונחב םויה גישהל

 ,ידמל םימח קחשמ והז ,םצעב

 םוזיל חילצהל ותרטמ לכש

 םא .הרוחב םע המיענ השיגפ
 ליגרת הזל וארקת ,םיצור םתא

 יאדו םירחא !תורגבתהה ליגל

 .הרייס תרבח לש רפאל יראל יקחשמל השדח הסריג וב וארי

 .תצק םיחחושמו םיבשוי םתא .באפב הדמחנ הרוחב שגופ התא

 תודוקנ לבקת ,רדסב היהת םא .היניעב ןח-אוצמל - ךלש הרטמה
 וא איה םא בלשה ףוסב .תודוקנ דיספת ,תויטש רבדת םא .תוכז
 .ךתיא תולבל הנאצת ,היתורבחמ תחא
 .יטסניבוש אל םג איה לבא ,דחוימב יטסינמפ קחשמ אל והז
 םג זא ,תונשי רפוס תואשילק ומכ םיעמשנ םיטפשמהמ הברה
 - םייתימאה םייחב םתוא וסנת לא ,קחשמב וחילצי םה םא
 ...לבזב ויהי םכלש הבהאה ייח תרחא

 רבכע ,3.11 תונולח ,הלעמו 386 יבשחמ שרוד קחשמה ,הזמ ץוח
 .קסידה לע ןורכיז טעמו

 דפש=א אז
 ליג :קחיש

 יד םיבוט םידיקפת יקחשמ
 -ה קושב םירידנ
 דחוימב =
 ,םיפוקה-יא לש ןונגסב םיקחשמ
 .המודכו סקמו םס ,םינילבוגה

 םיברל ריכזת קחשמה תלילע
 לש ןונגסב םישלב ירפס םכמ
 היעבשהו היעברה ,הישילשה
 -רענ םיקחשמ םתא .תידוסה

 רותפל םכילעו בשחמה ידי-לע יארקא ןפואב רחבנש ,שלב
 .תישלב המולעת
 םיקחשמב םימייקש ,םיטקפאבו הקיפרגב תצק רסח קחשמה
 קחשמה והז .הקיטמסוקהמ תוחפ אל בושחש המ .דבלב ח"ש האמכ הלוע ולש האלמה הסריגה םגו םניחב קלוחמ קחשמה ,ינוש דצמ .תורחאו סטרא סקול ,הרייס ומכ תולודג תובח לש םירקיה
 .תואקתפרה דואמ הברהו חונו טושפ קשממ םע ,הפ שי הזו ומצע

36+ 2 
 יתיא :קחיש

 -ה יקחשמב העודי או!צפ תרבח
 ילוא איה .הלש 51
 ומכ תמסרופמו הלודג אל
 איה לבא ,16 וא עס
 .םוחתב תינעוצקמ טלחהב
 ןיעמ אוה הלש יחכונה קחשמה
 ץורל ךירצ וב ןמקפ לש האלכה

 ה חצ , . 0% 3 1 . א < . -/ ₪ , 1ן 'ש | | 4 / ו - < 6 6 הצ קב ₪ ו / ה / צו ן ו [וצ ₪9 .י'צ ו ₪ 2 7 | : זמר -כ דס 0-0 | , ו " - ' + ו )יז ו " וז 1
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 ךרדב .םדקתמ רתוי בלשל רובעלו תוחתפמ אוצמל ,םירודזורפב
 קלח עולבל ,סורהל ,ףוחדל םג ךירצ ,םירודזורפב ץורל קיפסמ אל
 תוזירזו תונמוימ קר אל ןאכ שיש ,רבד לש ושורפ !תוריקהמ
 .הבשחמ יליגרת תצק םג אלא תועבצא
 שי ךסמה לע .םיליחתמ םיקירפל רקיעב םיאתמ קחשמה ,יתעדל
 .םיבלשה תא רומגל דציכ םיזמר הברה
 אוהש ,קפס ןיאו םיבוט םילילצ ,הדמחנ הקיפרג שי קחשמב
 !םתרהזוה !רכממ טושפ

0163 66] ₪6 2 
 ליג :קחיש

 רוטילקת םיקדוב ונא םעפ ידמ
 יקחשמב ץצופמש
 לש ןורתיה את
 םוכס תרומתש ,ולא םירוטילקת
 לבקל רשפא תיסחי ךומנ
 יפלא וליפאו תואמ ,תורשע
 םיפסונ םיבלש ,םיקחשמ
 ,תיצאנה הריטה ומכ םיקחשמל
 ₪זפמ סש ,תצסת תדד6ס ,ססוא]
 .המודכו דפ דאג
 לכו: אוהש ידכ ,וצווכ םיצבקה לכו םיקחשמה לכ ,הזה רוטילקתב
 דחא והז ,יתעדל !םינוש םיצבק 4000-ל בורק טולקל
 קלח .קושב יגשהל רשפאש םיצצופמ רתויה םירוטילקתה
 תביבס תחת ,(!3 סוד וליפא) סוד תחת ץורל ודעונ םיקחשמהמ
 ,םייטרפה םיתבב הרידנ רתויה הלעפהה תביבס תחת םגו תונולח
 .05/2-ה
 המכ קר הלוע רוטילקתה לכ רשאכ םג ,רתויב הבושחה הלאשה
 תבכרומ הבושתה ?ותוא שוכרל הווש םא ,םילקש תורשע
 ליכמ אוה המכ דעו םתוכיא ,םיקחשמה תומכ :תרחא הלאשמ
 לודג קלח .ןאכ שי (4000) תיניצר תומכ זא ?םישדח םיקחשמ
 םיקחשמ המכ םג הפ שי לבא (!םינומשה תונשמ) וכיט םינשי
 לש 511 םוא גח ת-ה תסריג ומכ םישדח דואמ דואמ
 ילואש ,םיסאלק םיקחשמ המכ וב ואצמת ,רתיה ןיב .תעפ6 אך
 רוטילקת לע ולא םיקחשמ לש םתוחכונ .םמויק םצעמ םתחכש
 .תובוט םינש המכ דועל םתוא היחצנמ

 טעפד גא6 4
 ליג :קחיש

 ,הרצק רתוי היהת וזה הריקסה
 רוטילקת דועב רבודמ יכ
 ירחא זא אגא
 הריקסב לכה תא ונלאשש
 תתל קר רתונ ןאכ ,תמדוקה
 .תובושת המכ
 ,םיקחשמב אלמ הזה רוטילקתה
 תונורתפ יצבק ,רזע תונכות
 (תירבעב "םיפיט") םיקחשמל
 - - הצרש ,החונו הלק הנקתה תנכות םע אב אוהש ,ונורתי .דועו
 = הפי רחבמ קינעמו ןווגמ דואמ רוטילקתה .תונולח תביבס תחת
 "= רתוי ילוא אוה .תוישומישו תובר 511 8₪וש \א₪ תונכות לש
 ₪. .ץלמומ טלחהב אוה לבא ,010/ 6/\א188 2-מ רקי



 ְף ו ₪

 וסב להו ועו קירפ לש ליונמ יוא א
 תופסות המכ לע ץילמהל הצור ינא  רעווק

 עיגי אוה .יתמ םושרל קחשמ לכ | - א

 תא םידקמ קירפ ללכ-ךרדב יכ) ץראב תויונחל

 '(םישדוח וליפאו תועובש המכב תויונחה
 אוה בשחמ הזיא קוידב ןייצל קחשמ לכ דיל ך

 .'וכו לוק-יסיטרכ ,ןורכז המכ .שרוד
 תליא - ירקיז ןב יבוק

 'ב קלח - הכפהמה
 | :ןותיעב תופסותל תועצה רפסמ יל שי

 .דבלב םיפיט אשונב םיארוק תובושת לע ונעת םתא וב רודמ א

 .ותוא וצלחת םתא קחשמב עוקת והשימ רשאכ .לשמל

 .תויורחת םע םירודמ הברה ןותיעב היהייש ךירצ .ב

 ביבא-לת - הסיימ לאינד

 ואדיוה תכפהמ
 לע םהלש םיפיטה תא וטילקי םיארוקה :קילדמ ןויער יל שי <

 ,תוטלקה תא וזכרת םתא .תכרעמל םתוא וחלשיו ואדיו תוטלק

 םיבהוא םיבר םיקירפ

 םג אלא קחשל קר אל

 ,תמאה ןעמל .תנכתל

 רעונ-ינב הברה

 ידי-לע םיקסעומ

 םיקחשמה תוינרצי

 .םיתנכתמו םיחתפמכ
 םכלש שארב םא זא
 םיווקה תא תוצחל
 םלועה תא תולגלו

 | בוט רפסל וקקדזת ,קחשמל רבעמש
 .תורחא םילימב .תונכת םכתא דמליש
 תא םיתנכתמ ךיא םכל ריבסיש רפס
 : וב קחשל היהי רשפאש ידכ ,בשחמה
 דוע ודמלת ,תונמדזהה התואבש ,ןבומכ
 ..םיקחשממ ץוח ,םירבד המכ
 תויראלפופה תופשה תחא איה לקספ
 .םיקחשמ ינתכתמלו םיליחתמל

 | התיה | םיליחתמה | םיקירפה
 ] לכ דוע ודלונ ךכ-רחא ,"קיסייב"
  הפשה ,םויכ לבא ,תופש ינימ
 איה קפס אלל ,םלועב תרבודמה
 .לקספ
 תיבמ ,ןושארה דעצהמ לקספ
 .ידי לע בתכנ ,ימע-"דוה תאצוה
 בתוכו דמלמש דחא ,חטשב הרומ

 .ףסכב םתוא ורכמת ףוסבלו םתוא וכרעת
 וכע - ביינמלש לאינד

 ץראב דחא רפסמ
 שי לבא .ץראב 1 רפסמ אוה יתעד יפלו ןותיעה לע יונמ ינא א
 .רפשל רשפאש םירבד המכ

 ביירדהגמ ןיב הנוכנ אל האוושה התיה ,14 ןויליגב ,לשמל
 .ודנטנינ-רפוסל
 אד א א גאזסאב" קחשמה לע חסאכ םתדרי 31 ןויליגב
 ירידא קחשמ אוה יתעד יפלו 50 ד

 .יס.יפ יקחשמל תובתכ רתוי ויהי ןותיעבש ,םיצור ינאו ירבח
 .היזיולט יקחשמל תוחפו

 תילע תרצנ - ןוטשא רימא

 .תונושמו תונוש תושקב םכל רסח אל !ואוו :תכורעמה תבושת
 שממ אלא תושקב םימסרפמ קר אל ונחנא ,םיעדוי םתאש יפכ
 ינימ לכ םידדועמ ונחנא ,לשמל ךכ .תוניצרב ןהילא םיסחיתמ
 הבותכ אל "תורחת" הלימה םא וליפא ,ןותיעה ךותב תויורחת
 תנחת אל ונחנא ,ינש דצמ .(םיפיטה ףסומב ,לשמל) שרופמב
 לכל :חוניקלו .ואדיו תוטלק רוכמלו ךורעל םילגוסמ אלו היזיולט
 .התוא םידבכמ ונאו ומצע לשמ העד שי ונלש םיבתכהמ דחא

 הארוהה ןויסינב .רישעה ונויסינמ

 ףד לכב ןיחבהל רשפא רבחמה לש

 ,םיריהבה םירבסה :רפסה  יפדמ

 םיליגרתו תוישחומ תואמגוד

 .םיימושיי

  ן ןיינועמה דימלת כלל דומיל רפס והז
 .[ רפסה .לקספ תפשב תונכת דומלל
 .[ תינכות לש חותיפה ךרד תא גיצמ
 .ן החנמו ןושארה דעצהמ לקספ תפשב
 .[ תינכותה תא בצעל דמולה תא
 ₪ | .ינפלש היעבה ןורתפל

 צד .םיצממו
 (.- יי" םייתילכת םירבסהה = .הל של וב מב

 | תוחוקלו | תורורב תואמגודהו
 | אשונ לכב .ונתוא בבוסה םלועהמ
 | - רקיעבו ,תודוקפה ריבחת םג ונתינ
 = תורבסומו תורותפ תונכת תואמגוד
 וה .םירויאב תוולמה
 ל תונכת יליגרת ונתינ קרפ לכב
 ו .םיאלמה תונורתפה םדיצבו

 תונכתה

 --- , .הנורחאה
 לה תוינכותל םאתומ םג רפסה
 תודיחי 3 דע בשחמה יעדמל



 תרבח לש שדח םיצורימ קחשמ אוה ₪81 דאס

 תא ושע םהש םינעוט הרבחב םיתנכתמה: זז 6

 לע םהלש הדובעה ןיבל ןיב ,יונפה םנמזב קחשמה

 םילגוסמ םהש המ הז םאו הרבחה לש םירחא םיקחשמ

 המ הברה דוע שי זא םהלש לכואה תקספהב איצוהל

 !וזה הרבחה ןמ תופצל

 ,רכוז אלש ימל

 גזוז 6

 תיארחא
 ומכ םיקחשמל

 5צ אסן( גד
 זחתאו תגאא
 או[ 46
 עונמה 1

 לש הלועמה יפרגה
 ,ןורחאה קחשמה
 םעפה םג שמיש
 םיתנכתמה תא
 ילולסמ תריציל

 .םייטסילאיר םיארנו רהמ םיזזש םיצורימ
 לש הזל דואמ המוד קחשמה לש ןויערה
 ונבתכ וילע 51105181 \א1 5000 קחשמה
 תופחר ןיב ינלטק ץורימ - םדוקה ןוילגב

 םיעלקמב דיוצמ סהמ דחא לכש ץורימ
 ,ץורימה ךלהמב םיפסונש קשנ-ילכ ראשו
 םג אלא חצנל קר אל איה הרטמהשכ
 ...דורשל

 תפחרב רוחבל ןקחשה הכוז ןאכ םג
 םיצורימה לולסמל תאצלו וילע תפדעומה
 םיפתתשמה ראש תא חסכלו חגנל ןויסנב
 םג .ןושארה םוקמל עיגהלו םדקתהל הרטמב
 בוקעל שי ןאכ
 קלדה דמ רחא
 לש קזנה דמו
 גואדלו תפחרה
 לולסמל תדרל
 וא קולדתה

 תדיִמַב םינוקיתה
 ךרוצה

 ןויערה תניחבמ
 ךא הרטמהו
 עטקל םיעיגמשכ
 םיקחשמה ילאוזיוה

 הו-ב .ןיטולחל םינוש
 םירחתמה 06 א
 רתוי הברה םיראשנ
 ןאכ ןיאו עקרקל בורק
 הפועת לש טנמלא

 -ב ומכ
 | טז דא
 םיארנ ןאכ םילולסמה
 ילולסמכ רתוי הברה

 .יפרגה עונמל תודוהו ,םייתואיצמ םיצורימ
 זכדעתמ ךסמה ₪ו1 1. תא00 לש חלצומה
 |  ,הקלח רתוי תצק תיארנ העונתהו רהמ רתוי
 ליבשב קזח דבעמ ךירצ ןאכ םגש תורמל
 .48602א2-66 תוחפל - קחשמהמ תונהל
 לכ ,תטרופמ דואמ יופצכ הקיפרגה

 לולסמהו תּורוטסקטב םיפוצמ םיחטשמה
 תנפמר ןכו תנדרומו תוילע וכותב ליכמ
 ןמזל יואל קנזל ןקחשל תורשפאמה תונטק
 תאז לצנל.ןתינ םילולסמה ןמ קלחב) .רצק
 עיגהלו לולסמה תוריק תא רובעל ידכ
 ,םיסונוב הברה שי םהב םיידוס םיעטקל

 וא קשנ תופסות

 רוציק םיווהמ םתסש
 | (..לולסמל ךרד
 .ךסמה ןוכדע תטיש
 -בש וזל המוד:רומאכ
 - א 4%

 וטופ ןומכ וז הטיש - םירהבתמו
 תא רייצל ךרוצהמ בשחמה תא

 -.ןקחשה ןמ רתוי םיקוחרה םיעטקב
 \ ההובג היצמינא תוריהמ לבקל ךכו
 יל .רתוי

/ 

 וגז 0(דגאא :קחשמה םש
 הידמיטלומ .יס.יפ :רישכמה
 רפוע :קחיש

 < 89% - הקיפרג
 ומ ץפוק שיבכהש ללגב
7 , 

 הל לכיש הקיסומהו תויטסילאיר

 ;תמ תוחפ תויהל

 .- קחשמ תמר
 | ל קחשמב הטילשה
 "-בש וזמ הבוט רתוי
 לש הבוגתה - 51 ויד קח רז
 % . אל | שיגרהו הֶרנהמ םילכה
 בש מ

 ב
-- 

 .[ סי דוא
 25 פילולסמ + םילולסמ 6
 וש םיקוזי'ת + 1 ל

 ר תור - .םינו

 צהמ תוחפ

 ינש כא
 וללה םיקחשמה
 דואמ םיריכזמ

 ה חחצדומא ווקעוווהטממ ד > | ינשה תא דחא



 לע םש"יא תשחרתמ קחשמה תלילע

 יפוחל ךומס ,סוניקואב ןטק יא

 יאה .הריוטמ ארקנ םוקמה .הקירמא

 ףרש .ולש רבה יצע תוכזב עודי

 תובר תונוכת לעבכ הלגתה םיצעה

 הפורת קיפהל ןתינ ונממו תודחוימו

 םג ,םלועב תולחמהמ תחא לכל

 תויארונה ,תושקה תולחמל

 ,ןיבהל ןתינש יפכ .רתויב תוינפוסהו

 תא תדבכמש ,תופורת תינרצי לכ

 יאה לע טלתשהל תפאוש ,המצע

 ,יופצכ ,תוולמ ולא תופיאש ו\ןיב

 ברח-יריכשו עשפ ,עצב תוואתב

 יי

 ףרשה ילגמ ,סדרא'ציר הדנרבו 2

 םהל ןמטש תדוכלמב ולפנ ,דחוימה

 זר
 |; לש ₪ -

 ורהירר רררדתהה רהוח
 טלחהב הכרדהה ר
 ₪ שמ שף רו רוו ּר ז

 .קחשמה ו

 0 | ?8אה צי רצ זר

 ,םילייח הברה ,םיבלש
 !וכממ - תויורשפא

 88% - ללוכ ןויצ
 ,חלצומ דואמ תונונגס בוליש
 יקחשממ דחאל ליבומ ש
 םיבוט רתויה הגיטוטסאה
 םיקירפל ץלמומ .קושב םויכ
 תונלבס םע ,םיסונמו םיקיתו
 ...תישפנ תורגבו

, , 

/. 
 גרב

 רוטקוד ,תילגתל םפתוש
 רוטקוד .וניטנאס סאקול

 ףרש לכ תא רכמ וניטנאס
 תא חיטבהל ידכ .םיצעה

 תא רכש אוה ,הקסיעה

 ,הרימש תרבח לש היתוריש
 קוידב סניא הידבועש

 !קוח-ירמוש

 איה ,ךלש הנושארה המישמה

 ו יו יה יב ו ל מ
 ו

 ךילע .ךלש ברחה-יריכש
 חילצת וזה הרבוחהש ,גואדל
 יאב הטילשה תא ךל ריזחהל
 םישישל קלוחמ ומצע יאה
 םתוא שובכל ךילעו םירוזא
 יינשה ירחא דחא
 ,ךלש ברחה יריכש אבצ
 ול םלשמ התאש תורמל
 הווהמ ,טעומה ךפסכ בטיממ
 ד ו יולי יג
 וססהי אלש ,עצב-יפדור לש
 םנשי .ךלש ןומאב ומ

 יחשמב רקיע
 [. 7 יי 1

 " ב'ָדָהִּחִה ו " קט-"ןיס |

4.:- 

 סהלש רסומה תמרש ,םילייח

 יה יב

 נינג מ יג יב

 ותוי םהב חוטבל ךל רוסא

 ומלעי םיבר םילייח .ידמ

 ודדש םה יכ הלילה ךלהמב

 ..רישע לייח הזיא
 ו

<< 

 שב ,לבא .םינומירו הבור

 שש יב יו יב יי יב

 למתשהל ולכוי םהב םיפסונ

 .עלקמ-תת רקיעב
 ושאכ ,תוברק םוי לכ ףוסב

 טנגינ ה ישיוגו ב גגו" ג

 יי סדרא'ציר ק'ג ,התיבה

 -ירלסיח אל םא .םינויצ הל

 וטקוד לש םילייח המכ
| "= 

 / ות חרצי ק ג יניטנאטש

% - 

- 

 למ קחשמה ,ןכ !םכתא
 ?יפרגו הטוב דואמ הפשב



 ו זאאו \זא זז[ זו[ |

 הידמטלומ .יס.יפ :וישכמה

 90% - הקיפרג
 ואדיוה יעטקל המורת

 הדבועה איה םיחלצומה

 ךסמב שמתשמ קחשמהש
 640%480 לש היצולוזר םע ,אלמ
 הגוצתל םיעבצ 65,000"ו
 ןבומכ .(תונולח תביבסב)
 שרוד םג אוה תאז תובקעבש
 ידכ דחוימב הקזח תכרעמ
 "ו סא2-66 םומינימ - קלח ץורל
 .ןורכז טיבהגמ 8

 90% - לילצ
 לש רוביד ,טרסה ךותמ הקיסומ
 םיילוק םיטקפאו םינקחשה
 תוקפהב גוהנכ .םיבוט
 םיטרס לש תופתושמ
 .םיקחשמו

 75% - קחשמ תמר
 ,ההובג אל ןאכ קחשמה תמר | -

 הלילעה ןיבל הניב בולישה ךא | ₪ -.-
 הקלח הרוצב השענ תקתרמה | .-

 וב קחשל ףיכש והשמ רצויו | ו אאשודז
 .ןמזה ותואב וב תופצל ףיכ םגו

 80% - םייח ךרוא | /
 יביטקרטניא היהי טרסש ידכ
 לש היצקרטניא תויהל תבייח
 ינו'ג" םגו השענב ןקחשה
 תויהלמ קוחר "קינומנמ
 תאז תורמל .הז םוחתב םלשומ
 ןקחשה תופתתשה תגרד
 בורמ רתוי ההובג השענב
 םייביטקרטניאה םיטרסה

 .יתלקתנ םהב םירחאה

 86% - ללוכ ןויצ
 ירוחאמ דמועש המ םצעב הז

 ,"יביטקארטניא טרס" םילמה

 ?אל



 ₪ = ו - ( רו

 :קחשמה וא (60אפקזק א(
 ₪ ב

 ס.יפ :רישכמה
 רפוע :קחיש

 87% - הקיפר)
 איה קחשמה לכב הקיפרגה

 ךכיפלו \6 רפוס לש המרב

 דואמ םיעקרהו תויומדה

 היצמינאה ינש דצמ .םיטרופמ

 תינצפוק תצק תויומדה לש

 ןמ קלחש םשורה לבקתמו

 דחא ידמ םימוד תומוקמה

 םינווגמ אל םיעקרהו ינשל

 .קיפסמ

 68% - לילצ
 .רובידה הז יל עירפמש המ
 אלמ רובידב ןייפאתמ קחשמה
 וומאכש ,תויומדה לכ לש
 הטוב הפשב תושמתשמ
 תויומדה ןמ קלחל ."תלבותמ"ו
 אטבמה ומכ אטבמ וליפא שי
 םלוא .ווביגל שיש דבכה יריאה
 וקינעהש םינקחשהש הארנ
 וצמאתה אל קחשמל םלוק תא
 םיעטק הברהב .קיפסמ
 הנוכנ אל היצאנוטניאה
 ןמ קתונמ עמשנ רובידהו
 תא דיגהל תורומאש תויומדה
 ללכב הקיסומה .םירבדה
 אל וצק ןמז ירחא - תיארונ
 ותוי התוא תאשל יתלוכי
 .ןיטולחל התוא יתלטיב טושפו

 80% - קחשמ תמו
 .םילגרתמ לבא הנושמ הטילש
 טסווק לכ לשכ ישוקה תמר
 .עצוממ

 8490 - םייח ךרוא
 - תותפ .ימעפ דח - ליגרכ
 ! תקרז

 81% - ללוכ ןויצ
 וללה תונורסחה תורמל
 ןידע אוה "ןוירוא תמיזמ"
 חילצמ אוה .הנהמ קחשמ
 ול םורגלו ןקחשה תא ןיינעל
 תוחתפתה תא תוארל תוצרל
 בושחה רבדה הזו הלילעה
 .הז גוסמ םיקחשמב רתויב

 רובע .כסא[ג ₪8 תרבח לש שדח "טסווק" והז

 ו
 .הסיט תיימדה יקחשמב בר ןמז התחמתהש

 קחשמהש תורמל

 "טסווק" ומכ הארנ
 ןאכ שי - יטרדנטס
 .םילוניש המכ

1 
 להקל קחשמה תא
 ךכיפלו רתוי רגובמ

 תויומדה לש הפשה
 רתוי הטוב קחשמב
 תוללקב | תלבותמו
 קשממה | .תויסיסע
 הזמ תצקמב הנוש
 ,"טסווק"ה יקחשמ בורמ רכומה
 רחאלו הלועפ םדוק רוחבל ךירצ ןקחשה
 ןיא ןאכ .עצובת הלועפה וילע ץפחה תא ןכמ
 הז םוקמב .תולועפ לש טירפת ןקחלש

 םהב

 םינושה םיצפחה לע עיבצמ ןקחשה
 וא הלועפ שי םא קרו ךסמה לע םיעיפומה
 זא ץפח ותוא לע עצבל ןתינש תולועפ
 .תונושה תויורשפאה תועיפומ
 לע ןמזה זובזב תא רצקל הרומא וז הטיש
 םלוא קחשמב תובישח ירסח םיצפח
 ידכ תבכעתמ רוביגה לש תומדה השעמל
 הזו קחשמב וב םילקתנש ץפח לכ ראתל

 דוע ןבצעמו בכעמ

 .רתוי
 ןתינ תאז תורמל
 תולקב לגרתהל

 קשממל וי

 ,קחשמהמ | תונהלו
 תוכזב רקיעב תאזו

 ₪ יניר יה לכ

 החיטבמ כסא גאא

 .רתוי תרגוב -

 שחרתמ רופיסה

 יוגה דיתעב

 דיאורטסא ןיעמ ,"סוברס" סיסב - םוקמה
 הפוצ רשא יעדמ-סיסב בכרומ וילעש
 עלובש ,רוחש רוח" לע הדיחפמ הבריקמ
 סיסבה .ותביבסב אצמנה לכ תא ובריקל
 ורצעיש המצוע יבר םיעונמ לע ךמתסמ

 ..רוחה ךות לא עלבהלמ ותוא
 הארונ הנואת תראותמ טרופמ החיתפ עטקב
 2 יו יג מיי יב יליד 2 בימוןבב>

 .רוחה ךות לא עלבנו םינוקית-תרובעמ
 עיגמש ,ן[ברקה לש ויבא תא קחשמ ןקחשה
 תא רוקחל ליחתמו ונב תייולהל סיסבל
 ..תומיזמו םיככת הלגמ ךכ ךותבו ,ותומ



 ,הגס ...לע קתרמ רמוח םג שי
 ןודרוג באוי :תאמ

 אל טנרטניאב שיש עדימה תומכ

 הז תא ונרמא רבכ .הנבהל תנתינ

 ,חינהל ריבסו םימדוקה תונויליגב

 הברה דוע הז לע רבדל ךישמנש
 עדימה םע היעבה .דיתעב םימעפ |

 ,ןוכנ זא .דואמ לבלבמ אוהש ,הזה |
 תורשפאמש ,תונוש תונכות ןנשי <

 תוטשפב | טנרטנאב | טטושל

 שרדנה עדימה תא רתאל ,תיסחי

 .ונממ תונהלו רהמ

 ?(ןבומכ ,םדומו בשחממ ץוח) ?עדימהמ תונהל ידכ ךירצ המ זא
 תרשפאמ וזכ הנכות .םאסוא558 - לויט/שופיח תנכות לכ םדוק

 והז) וצעסאז כ זס ו/תמ-ה לע אצמנש עדימ רתאלו לייטל
 תוכרע םהב שיש ,םיבשחמל עדימ קפסל דעונש ,טנרטניאב רוזא
 ,תורבחה ידי-לע תוקפסומש ,ולאכ תובר תונכות שי .(הידמיטלומ

 ונתוא | תורבחמו | תורשקמש
 התונכותה תחא | .טנרטניאל

 איה תוצלמומהו תושדח

 .השדחה התסריגב אד גץ |
 יונמ הז ,םיבייחש ,ינשה רבדה |

 הברהש | ,בל-ומיש | .טנרטניאל

 לןנמ לבקל תורשפאמ תורבח
 עמשנ הז .תועש 10-ל ןויסנ ₪

 לצנל רבכ עדויש ימל לבא ,טעמ
 .םירבד הברה ידל קיפסהל לוכי הז ,טנרטניא לש םילכה תא
 אורקל ,םיסונמ םישנא לש םלוקב עומשל בושח דואמ ,חוניקלו
 ,םתעדי םאה ,לשמל .תוניינעמ תובותכ המכ לבקלו קירפ תא
 לכ לש הצופת תמישרל םכלש םשה תא סינכהל םילוכי םתאש
 הז ?םכלש ינורטקלאה ראודה-אתל עדימ ןהמ לבקלו תורבח ינימ
 םכלש תבותכהו םשה תא םיסינכמ םתא .א11.1\/1א6: 1181 ארקנ
 לש וא ודנטנינ וא הגס לש הצופתה-תמשרל (ןבומכ טנרטניאב)
 ראודה-אתל עיגי ,הנאצות ןהש עדימ וא "בתכמ" לכ...ו ןהיתש
 !ותוא שפחל םיבייח ויהת אל ,ןכ !עגרה ותואב םכלש יטרפה

 תא םיאצומ הפיא

 ?ודנטנינו הגס

 לע םכל יתילע .זמר'ת יתנבה ,בוט
 םא זא .ךירצש ומכ םיבצעה
 ונכרעש וארת ,בל ומישת
 דואמ תובותכ המכ םכנעמל
 תובותכה .טנרטניאב תוניינעמ

 = ב

 ו = <<. 5

 נו ו-5 ג ג. -

 הברה לעו םדומ לע ,.יס.יפ לע רשי םיבשוח ,טנרטניא םירמוא
 ,טנרטניאה לע םיאצמנש עדימה יגוס ןיב .םיגוס ינימ לכמ עדימ

 ,דוקו יראטא ינוס ,הודגטנינ

 יפב ארקנש המ ,תושדח :םיגוס השולשל תוקלחתמ
 /סא1.0-ב םיאצמנש עדימ יפד :אסו/פ 080102 םינעוצקמה
 .םילאוטריוה הפקה יתב ...ו (!ואוצו רוציקב) יאזפמ 8
 -תיב לכל .םיאשונ ינימ לכ לע לכרלו רבדל רשפא הפקה-יתבב
 ,םיבכוכ-ןיב עסמ :וב םירקבמה תא ןיינעמש יזכרמ אשונ שי הפק
 .המודכו הקיסומ ,עונלוק

 !טנרטניא קר אל
 .טנרטניאב םירחתמש ,םייטרפ עדימ-ירגאמ םנשי םלועה יבחרב
 םירקי רתו* םה ,םיילכלכו םייטרפ םירגאמ ולאו רחאמ
 הזל ההז עדימ םיתיעלו בר עדימ שי םהב םג .טנרטניאמ
 רואיתל הנוכנה הניא ילוא "תורחת" הלימה .טנרטניאב אצמנה
 .תוירושיק םיקפסמ וליפאו םיליבקמ רתוי םה ,ולא םירגאמ
 יפלד ,ברסויפמוק ןה תוליבומה תויאקירמאה תורבחה !טנרטניאל
 = םימורופ ואצמת ולאה םירגאמהמ דחא לכב .ןייל-ןוא הקירמאו
 = םע ליחתמ הז .היזיולט יקחשמו בשחמ יקחשמ לש דואמ םילודג

 = .הדנטנינ ,הגס לש םימורופל רבוע ,םיקחשמ לש םייללכ םימורופ
 : לש םייאמצע םימורופל דע עיגמו ,307-ו ספיליפ ,יראטא ,ינוס
 || ,סטרא-קינורטקלא ,דיילוקא ומכ ןמצע םיקחשמה תורבח
 = .דועו ינסיד ,םוקפק ,ימאנוק ,סטרא סקול ,תייבולוה-םורטקפס

 | ?טנרטניאב ימו ימ

 שש
 / / :ןכ: /שעוצוא .תות16מ00 .60תר
 ֶּ ו / שאו .ז00 6 61801.ס0ב

 : | ןק:| [\איאוא 862408.00תך
 ת 6 1[ / שוא .50 צץ .סס ה / 560 16 ה ח]

 | תק ו ק81211ת067.60מ /(\1
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0 
 | לב 6 לע חחושל ןתינ םהב הפק-יתב
 כסאו ו יקחשמל םיפסונ םיבלש םע םיצבק



 < +7 חששו

 !זאזא :קחשמה םש

 מו .יס.יפ :וישכמה

 ליגו בירי :וקחיש

 וו 4 4 5% ו. 2 ב

 הידמ ט ןמ ו

 .90% - הקיפרג
 דואמ הפי 2-4 םלוע
 הבוה םע םיטרופמ םיעקר

 הברהש ,קפס ןיא .הריוא
 תונומתב ואנקי םיקחשמ

 -הד ודהנואיל ,הקניאה ןונגסב

 ואדיו יעטק .םירחאהו י'צניו

 ...ןאכ םירסח אל םג םיבוט

 87% - לילצ
 בטיה תמאתומ הקיסומה
 הברה ללוכ ,קחשמה תריוואל
 .'וכו םיטקפא ,רוביד

 88% - קחשמ תמר
 ושפאמו חונ דואמ קשממה
 .ןמזה-תפילחב הלק הטילש
 לבא תושק תודיחהמ קלח
 -תמרב תדרל רשפא דימת
 .ישוקה

 8590 = םייח ךרוא
 תודיחב םישודג םירוטילקת 3

 ךוואל םכתא וולי ,דואמ תופי
 םידומע טעמ אל ושרדיו ןמז
 וזוי זס ףסומב

 90% - ללוכ ןויצ
 עשפ והז הירוטסיהה יוניש

 התא .תושונאה דגנ רומח
 וישכע .רבעה ףויזב תמשאוה
 יכ ותוא ןקתל זרדזהל ךילע
 הז ,וישכע .ןמז לש ןיינע לכה
 קחשמ לע המח הצלמהל ןמזה
 !בוט תמאב

 קחשמ אוה "ןמזב רובק"
 78₪85-ל ךשמהה
 נסטאאתצא אגא

 "ןמזב רובק" .קאסנ(1
 וב םוקמב ךרעב ליחתמ
 .ןושארה קחשמה םייתסה

 ,ןמזב םיכורא תועסמ ירחא
 הקד לכ תשדקהש ירחאו

 תלצהל הבשחמ לש
 ןמזה עיגהש תנמאה ,תישונאה הירוטסיהה
 תוכזלו ימואלה רוביגה רותב ,התיבה רוזחל
 ,הללחתמ היעבה .תיגיגח םינפ-תלבקב
 התא רשאכ .תודוכלמ ךל ןמוט והשימש

 קוחר התאש ,הלגמ התא ,התיבה עיגמ
 .תושונאה לש ימואלה רוביגה תויהלמ דואמ
 םימישאמ ולשכעו ןגוהכ ךתוא רדיס והשימ
 יןמזה הבעמב רצונש ןגלבב ךתוא
 שובלל רהממ התא .ךל ןיא תורירב הברה
 לא רוזחלו תדחוימה "ןמזה תפילח" תא
 ךרד רובעל ךילע .דחאכ דיתעה לאו רבעה
 ידכ לכה תושעלו ןמזב םירתא השימח
 .בוטה ךמש תא רהטל

 רפשמ שדחה קחשמה
 האושהב םיבר םיטנמלא

 םע ליחתמ הז .ומדוקל

 ,תמכחותמ רתוי הקיפרג
 דואמ םירופיש ךרד רבוע
 קשממב םייתועמשמ דואמ
 -תפילחב הטילשב רמולכ)

 יב יריבו
 עוזל ) זתז

.| /, 

 תא ןקת חלו תופוקתה ןיב

 המכ שי ,ךרדבש אלא .הירוטסיהה

 תויופצ אל תולקת

\ 

 = דואמ בוט חתפתמו (ןמזה
 .תודיתה .תודיחהמ תחא לכב
 -;תונוש לשוק תומרב תואב
 'םג םיאתהל ולכויש ידכ
 ,הלאכל םגו םיקירפ םתסל
 .שארב פירט הזיא םהל שיש

 , .יללכ עדיו הירוטסיה לש
 .ןהש ,תודיחה לכל ףתושמה
 הדיח לכ .תוימתס אל

 א םג .הלילעל קהבומו רישי ןפואב הרושק
 ךרטצת ,הקניאה תוברתב החמומ אל התא
 .ןויגהה לכ תאו םישוחה לכ תא ליעפהל
 6 למ .תודיחה תא רותפל ידכ ךלש
 יש ה שנרב ,רותראב רזעהל לכוי
 | ו .והשלכ ינורטקלא פי'צ ךותב
 26 לט ג תורדס המכ םכמ םיברל ריכזי רבכ
 3 "לומתאל קוניז" ומכ ןמזב תועסמ לש
 נע ןמזב םירבעמ תא וא ,"לא" המרגולוהה
 " "המלס" תבשחוממה המרגולוהה
 ל זא ,תוירוקמ םע היעב תצק שי םא
 ; קחשמה םע היעב םוש ךל היהת אל

 | ₪ קחשמ רתוי וב שי
 יוט [,קוירפייא עונלוק

 , !נמ ש קחשמ הז .ףייעמו |

 תבוטל םירוטילקת
 3הוירר -

 4 לר אלו
 .ר'

 וי
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 .תויריה יקחשמ לש הקיסאלקל ךייש ,סכודה .קויד

 :םודו תיצאנה הריטה ..םע תחא המישנב רכזומ ומש

 !םירוהה םתוא ,ןונגסה ותוא

 ךרעב .1991 תנשב .יס.יפה יבשחמל דלונ קויד
 אצמנש ,ןיק רדנמוק םג דלונ הפוקתה התואב

 ילואו לארשיב .יס.יפ לעב לכ טעמכ לש וידיב
 "ה תסריג ,וזה הפוקתב ךרעב !םלועב וליפא

 השבכ ,תיצאנה הריטה לש תת תא םץ

 17993 תנשב .הירוטסיה התשעו םלועה תא

 .םאקוינ קויד לש הינשה הרודהמה האצי

 - תישילשה הרודהמה םע האצי יגופא ,שדוחה

 !תמאב תידמימ-תלתה

 הללכיש י'גופא תרבח ,וזה הרודהמה דובכל

 תויומדהש ידכ ,קחשמה לש יפרגה עונמה תא

 רתו: םיעקרה ,תויתואיצמ רתוי הברה וארי

 ,ונ) .בוט הארנ ומצע םאקוינ קויד וליפאו םיפי

 רשאכ ,בוט הארנ קוידש םיעדוי ךיא :ולאשת

 הב ןושאר ףוג לש טבמ תדוקנמ קחשמ והז

 טושפ ?קשנה-ילכ תאו דיה תא קר םיאור

 שי קחשמב םימייוסמ תומוקמב - דואמ

 תא תוארלו הארמב ץיצהל רשפא .תוארמ

 ..בשחמב םכלש ףוצרפה

 רשפא הארמה תא ,בגא

 םא תוארל ידכ לצנל

 ירוחאמ םכל בנגתמ והשימ

 ךייש רבכ הז ,ספוא !בגה

 (!םיפיטה ףסומל

 -לע תנכות 3 םאקוינ קויד

 לש שדח יפרג עונמ יבג

 עונמה לע .י'גופא תרבח
 רוד תא ססבל תננכתמ י'גופא ,הזה
 םשב קחשמ םהבו הלש אבה םיקחשמה
 ליטס קחשמו 5%\כסש שהאאאזוסא
 לש םיעקר לע ,א\/אפ םשב סנו'ג הנאידניא
 םיפילגוריה יבתכ הברהו םיסקניפס ,תודימריפ
 םג תננכתמ י'גופא ,חוניקלו .(םימוטרח בתכ)
 םיופצ ולא לכ לבא !"םֶד" םשב המיא קחשמ
 וטוטוא רודמב אל ונחנאו 1996 תנשב תאצל
 ...עגרכ

 ורבחתי וילא ,תשר קחשמ תויהל ןנכות קויד
 קשנה ילכמ קלח .םינקחש לש בר רפסמ
 ןאכ שי .תשרה תויגטרטסאל ודעונ קחשמב
 יבור ,קוחר-טלש תרזעב תולעפומה ,תוצצפ
 הרושב לבא .המודכו םיחדקא | ,רזייל
 קחשמל עקר דוע השעמל הז ,הנותחתה

 תורשע לש יפואה ותואו ןונגסה ותואב
 הנשה ואציש (תואמ אל םא) םיקחשמה
 ספ655א1, כ48% ,2+1 םוד םהבו קושל

 .םירחאו תק 6 05. סתם
 רשאכ ,םיקחשמ הברה ךכ-לכ ךירצ ימ :הלאש
 םודל 58 תש \ א יבלש םיצצורתמ קושב
 ?םיקחשמה לכ ןיב לדבהה המו ?וכו הריטה

 םיקחשמ הברה ךירצ :הבושת
 לכל יכ ,רקיעבו ןוויגה ליבשב
 .תונורסחו תולעמ שי קחשמ
 אל תמאב םיקחשמהמ קלח
 םימעפלו ףסכה תא םיוש
 לש תוקד המכה תא אל וליפא
 םיקחשמ לבא .קסידל םתנעטה
 הרטמה .םייששודיח םיפסומ םיבר
 חתפל קר אל קחשמ לכ לש

 ,תורצוא ,םירבעמ דוע םע השדח הפמ
 חתתפל רקיעב אלא .םיביואו תוחתפמ
 הלעמל לש טבמו העונת :םישדח תונויער

 םירופיש ,םישדח קשנ-ילכ ,הטמלו

 םא .המודכו םייפרגה םיעוציבב
 םירחאש םירבדב לשכנ אל קחשמה

 וליפאו רבעב תושעל וחילצה רבכ
 !הווש אוה - דחא והשמ שדחמ
 .ןכ טלחהב ?שדחמ םאקוינ קויד םאה
 םוחתב הכפהמ הווהמ אל אוה

 תא םרות טלחהב לבא םיקחשמה
 לש שדח רוד דוע תארקל וקלח
 .םיקחשמ

 ם א וש ה וש 5

 ורזחה לדח רחוו ו החחטלי*
 ררזחת .ידמ רתוי שי !םתמזגה

 1 - 3 % ין 7 + : . ישיר ו

 ] 5 ה ו שש | .המיש וה 1 ושנק ג 1 בו יג למ זר וי

 ו-4 |



 יונ תלה

 אפ יתוא השוע הז .ןיינעל הלאש סכל שי ףוס ףוס

 ל 320-ה ןינ ,9-ארטלואל ןרוטאסה ןיכ רגל יל

 ל280 2יכא-לת 29100 ד"תל ילא תולשל סינמזומ סתא ,הזה דוטעכ וטסרופש ולא [

 | 6 0/קירפ] ![6 וקירפ[
 0'0[ ר696 אה 0 'תזא0 7

 ?סור'0'3-ת |]!ככ ןאקסיל [0 קס

 ביבא-לת - ץיבקידד ירוא

 לוק-סיטרכו הנכות ךל שי םא ,ןכ טלחהב

 .םיאתמ

 /ר'א3ה ןי"60,י'רפ]
 [6 ןרושטאסה [8 תו[א0 האכ י[ סי
 2 ?4ראב ה[א' ₪3 האכ 1. :הגס ,

 ₪!ב'ב !תוא גישה[ ה'ה' ר6כא 'תאא
 סיקס'3 !'[8 א1א6[ רשפכ< סאה 3 ?ר'דס

 קח6שאה סאה 4 ?סי['גר הקיס!א 6

 ?ב6חאה סא ?ח'כ א!ב' טואזטה ודא

 הירהנ - המרוב לאונמע

 .ןכ .4 .ןכ .3 .וישכעמ .2 .ח"ש 2,5000"כ

 /קירפאה| ןואגה ןי6
 '[ יו סקי[ יר66% ריסכאה 'תוסרב
 תויוןחב 'תרק'ב :!'[א םיקחסא 3 קר
 6 ד!א תוןק[ .ה]!וכב %ראב תוכר

 ס'קחסא ןיא תוןח 96[ [בא ,1[חה[ ![יסא
 וא | גי6ה[ [כ!א ןכ'ה .ריטכאה ['בסב
 009% [[כה סא ?סק]י[[ םיקחסא

 ןג-תמר - ןמרטופ רשא

 ןיא ,ךרעצל ,םש םגו !ל"וחב ...רשפא ,ןכ
 יהילגנאב רקיעב הסנ .םיקחשמ ידמ רתוי

 !..9 ןישסק'
 :בסתאה תפס[ רסקמ 60[9 '[ 6 .

 יל סאטג ,סיעדוי סתאש יפכ ,יכ .רשו

 | | סא :זטרית סתגנכהש ירחא ,רוכיסכ זא ...ראוגי

 1 יל ופה ו ייויו נה ג יינות

 ןכ סא 6[6) ת|את6 הוקא ?תירבאב

 (..ק['כסה '3א .תככ!סא ה[66ה
 קילאיב תירב - ןור יחיבא

 !םתס ...יליבשב ידמ תכבוסמ הלאש ןיא

 איה ,הנושארה ךרדה :תויורשפא יתש שי

 ךרדה .תירבע םע הכירע תנכות ליעפהל

 רפס תא חתפ :שיתמ תצק הזו - הינשה

 םידוק תמישר הארת ףוסבו ,ךלש סודה

 והז .םינמיסו תויתוא ןדילו ,256 דעו 0-מ
 רפסמה + 81/1 לע ץחל ./\8611-ה דוקה

 3 שיקהל ךירצ !דרפנב תוא לכ לבקתו
 לכ ליבשב תדלקמה לש ןימי דצב תורפס
 ?ןוכנ ,ףייעמ .1.1-ה תא בוזעלו ,תוא

 /רי'א3ה ןי'60קירפ[
 רכתתה] ה3ור 'ן6 ם3|א '[ 6' 7

 /קיא ₪71' א[! 6ןר6ןיא[ ,
 תליא - ירקיז-ןב יבוק

 איה .הטושפ דואמ טנרטניאל תורבחתהה
 הקד לכל שומיש ימד ,יונמ ימדמ תבכרומ
 ץראב .םדומ םע בשחמ ןבומכו ,העש וא
 יונמה תא תורכומש תורבח המכ שי
 ינש ,החנמ-וק ,טנורלא ומכ טנרטניאל
 .דועו תויגולונכט
 םירבחתמ דציכ אל ,איה תיתימאה היעבה
 םשל .תכרעמה תא בטיה לצנלו שומישה ימדב ךוסחל דציכ אלא ,טנרטניאל
 .רתוי ךכ לע ביחרנ תואבה תוניפה תחאב .תירבעב סג ,םיבר םירפס שי ךכ

  םו16 ןישסק' יד

 -₪85 סע סלוא 'ד' [א תרוסקת סאה
 קו תא ק'כזהו [וכ סי

, : 

 הגס ןיכ האוושה תושועש תולאשה לכמ

 וטכ - תוכושח תולאש סכל שי

 .םיס!ריוְב
 |  םיתעבג - ןהכ יבא

 < הלח 885-ה להנמ לע !ןכ - ינורקע ןפואב

 . לבא .יקנ היהי אוהש ,גואדל תוירחאה

 .  תיטרפ הרוצב םילהונמ םיבר םיי 58
 <  תשהל לולע לבא ,ער אל הז .תינבבוחו
 2 - ...ינלטק

 ו שמ
. / 

2 . 
0-7 
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 .- !סו[6 סכתה ןי60קירפ[
 .9/אה תא הסקבכ '[ ?ק]ת 1 2

 2% תא '[ ריכסת| יי / 1[ וכי

 וע'ע | ןסייטסי[כת| ןר!66סה 'תא
 = 09 רא!אפה 2' 'תא 3 ?4ר6[

 א תירק - לאגג יבא
2 

 קויד רתיל וא ,תועלצ בר הז - םיִנוגלופ
 הקפפרגהש ,רבד לש ושורפ .חטשמ
 ותיסדנה תורוצ לש תובכשמ תובכרומ
 . .המודכו םישלושמ ,םיעבורמ ומכ
 5 ראואפה .3 !דואמ דואמ בורקב

 עו ,ןמזמ קושל אצי רבכ שוטניקמ לש

 אפה .קירפ לש הקיפרגה תא םישוע
 ומ קושל אצי .מ.בי לש .יסייפ
 |( -  .םיבורקה תועובשב

)] 
 0 סתכתכ 27 2/8 26 |''ג

 | תא םיק'פא רככ ;
 /- וו , סאה ."יסססויו" |

 = - ?4ר6[ א'ָג 60רסה 'תא

 ןימאמ אל התאו ונבתכ



 5 2-15 בישוב 2 רווי

 ןיא ןיידע .ץראל עיגי םג אוה זאו םישדוח

 .קלודמ ךיראת

 !םו[0 ןיי60קירפ]
 6 י!ןא ין ,[6פר-ןכ ןו6 יס

 אוי יא ב6חא ןי6 תיבה י[ .ןותיאה

 סתא6כ ה3!ר 'תייה | ,ןכ[ו 0

 תא .6 :!אשרת 'ס'פ[ קחסא סיאסרפא

 תואכ .ב .0ר!? קח6אה6 ב6חאה רפסא

 439 ג!ס .4 .קס'לת [3!ג! יא פת ןורכגה

 .0רו? א/ָּהֶס
 תובוחר - לאפר ןב ןולא

 ןפואב עבק ךרד תעצובמ ךתשקב ,ןולא

 תמצוע שרוד םיוסמ קחשמ רשאכ .ףיקע

 ךרעצל .תאז םינייצמ ונחנא ,הגירח בשחמ

 םישרוד םישדחה םיקחשמה תיברמ ,ברה

 .הזמ רתוי אל םא 386 בשחמ תוחפל

 !םו[6 ,יחא ןי60קירפ[
 ריטכא הש% :ק'[6 ה[א6 י[ ₪ /2

 סיריסכאהא 678 יכת קתאר]

 ,[ר!ש60ס 6 - 6ר6![6 | :םיאכה

 -ו!אי | ,רא[ב* ,300 ,ןוס 16 משפך םדוסא

 תת< הא ..!אכ הכוסת י[ ןתת [₪) ,!איג

 06 תא?[ ה3!ר םָג '|6 ( רת  בה|א

 סא! ביירּדהֶגאז ג 63' 3 6באוק [6רוא
 .ןא< האכ 318 קראה תא[ 0קכא ןכ

 עבוע-ראב - םלסמא ירפ

 אנוש ינא .בהוא ינא המ הנשמ הז המ
 םיאתמ דחא לכל .האוושה לש תולאש
 !יפואו םעט לש ןיינע הז יכ רחא רישכמ
 ךרעב ,ןכ ,3 טבמוק לטרומל רשקב
 .ותסה תליחת ,ץיקה ףוס תארקל

 0/6 ₪'ה ה'אכה| בסחא '[ םיןוק /
 תוריהא סא | !ר'3'ס ב0חאה ,

 .תאכורא תוריהא '[ !א'3ה| ,ה[!פכ
 ?[3ההה הא ןכ סא[ ,הפכ רה 0' סאה

 הנבי - ןאישמש בדנ

 טלחהב הז ,ףסכ ךל שי םאו הזכ רבד שי
 אוה לדבהה !8 וא 6 תוריהמ וליפא .ץלמומ
 תא אורקל בשחמל חקולש תוריהמב
 - רהמ רתויש המכ .רוטילקתהמ םינותנה
 .בוט רתוי

 /סוקירס ן[הא
 -וש] הכה 00 תו ןח סי '[6 תיבה 7'[ 7

 קישסי!'גה תא קר יתיאר ?יאתו ,!א'ָג ;,
 'תיאר 70% קוי .הסוכא ה'ה6 ק[חו

 'ת[66 ,בירּדהְגא [0 ת6[ק ם0 רכואהס
 הסוכאס האס הוא אוהו הו[ סקה !תו*א

 1 :[כ[!כא '|6 !'סטכא < .היירָּהְוא ה
 סיק[ח הפיאא) ?!6-|₪ ] ק!יכב 34 הא
 ריטכא ג קירג סאה .2 (?בכר|א וה

 יצכ !6[]3ןי ן-רפוס !< היירהָגא ןוגכ רמא
 ?![₪'ג-!₪ ]| ['אפה]

 הננער - ןמרביל ןדיע

 אוה ואיג-ואינ .ךילע "דבע" הארנכ רכומה
 -רפוס וא ביירד-הגמ ומכ יאמצע רישכמ
 םושו קסיד םוש לבקמ אל אוה .ודנטנינ
 הזיא עדוי אל ינא .רחא רישכמ לש תטלק
 רוזחתש יאדכ זא ,תונחב תיאר רישכמ
 .בוש קודבתו םשל

 | !![6 ןי60קיר8]
 י[6 בסחאה .2 סו7 תא ןיילא י[ סי 7

 2 סו3ו ןורכ הָגִא 8 /4860%4-100 6/3
 '10 רבח [3% !הפיו ק[ח '[36 ףר 6[

 ףר סו?! ,ןורכפ הגא 4-| 48608266 0'
 סתא ריבהספ[ [כ!ת סאה !ק[חו הפי רתו'
 ?[% הרפ!א האפ!ת[ םיאר|גה

 םוזח יתיא |

 רמולכ ,קחשמה תא ןוכנ תנקתהש ,קודבת
 !תוארוהה יפל 151/11. תישעש

 !סו[6 ריא3ה ןיש0קירפ]
 ר0קכ ק'[6 ת![66 האכ י[ שי
 ₪ 'תא 1 /!6]3ץ | [6 66 ר6[|א[ 7

 ות הָגא האכ 3 .א'ג' 6 ה סיקחסא היא

 ?סיקח6אב סי ןכת][ [כוי
 הירהנ - הלרוב לאונמע

 סא 2 ?ה[א' ₪ה האכ| 4רא[ ציש

 .3 .עדש אל .2 .םישדוח 9-8-כ דועב 1

 ?המכ הנשמ הז המ !קיפסמ

 !ריא3ת ןישסקירפ סו(0
 קראה סי[!55 סיקחסאה ["!חב הא[

 2/0 הגא[ ₪88 נו ,אָג1?[ ?2 'כ |

 49 06 ה[!א ,חי'6 299 4ראב ה[וס
 ?(ח"'6 150 קראב) ר[

 הננער - סונמ ביני

 םינאוביה .ב .םיסכמו םיסימ .א :יכ

 יכ .ג .רתוי חיוורהל םיצור תויונחהו

 לש תונטק תטומכ תורכמנ ץראב

 תחנה לבקמ אל ןאוביהו םיקחשמ

 .םינרציהמ תויומכ

 /[[הא ןי60קירפ[
 תא .6'כ 6 ריסכא תוןק[ ה3ור ין

 ?300 !< טוד 6 :'[ א'3א התא 7
 זמ 66 אה! ,הי'הראכ 300 9[!א האכ
 קחסא ה[!א האכ 3 .ר[!3 250 9[!א תאאה

 היציו[6[ רבת[ [וכי 'ן6 סאה .4 טודחמ 6-[
 ?ה"הראבכ הוק60 6ר6[!אה תא [אשמ[ו

 גרבנרטש באוי

 ארטלוא ןיא דוע יכ תישפט האושהה :1
 לש רל"חמה המ גשומ המ יל ןיא .4
 דחא ףאל .ולש תוטלקה וא רישכמה
 חינהל ריבס .4 !ןיידע גשומ ןיא םלועב
 .לאפ ריממ תרזעב ,ןכש

 !ס![6 ןי66קירפ][
 ₪ !6 | ה[!8 האכ ₪'ה '10 ה[א0ה 7

 .[ארי[ רכחתי ₪! 0אה| ,ב"תראב |
 ה!תכ ,3- 7!א8א 3! ן"'[\גכ 2

 .ר[!7 250 ה[8' ם"הר<אב 64 6ר6[!אה
 ּתפ סאה ,ןוכ| ה5 סא ?ןוכ| הפ סאה
 ?[6רס'ב רכחתי

 ונוא תירק - ןמציו ןאירוד

 ריממ תרזעב רבחתי אוה .רלוד 500-כ 1

 .ודנטנינ לש תוחטבהה יפל תוחפל 2 לאפ

 .הנושארה הלאשה ומכ 3

 /סו[6 ריא3ה ןי60קירַפ[
 [6 500₪0095-ה תאסרי'גכ 'תקחיס

 :תצ[ יתי3ר! ,שקוס קואפ(1| קחשאת ,
 | תא 4ראכ 209[ 790% שאה

 ןוסונומ הוונ - יול א'ג ?קחשאה 16 םיןורחאת םיןוקחשאה תאבר< | סא | ת'0[6ה | הכרעה

 רבסומש יפכ ,םק16-ל הפי בתכמ ךרד קר

 !םניח-יצח רודמב 8 דומעב

 | !סו[6 קי[3את ן'60ק'ר8[
 תרכח [6 תכותכה תא סיגיסא ץאא 2

 ?ןפ'מ6 !6]3]' ]| ּתָגס ,
 וכע - ביימלש לאינד

 תוגיצנה ךרד ,תחא :םיכרד יתש שי

 תורשפא וז) לארשיב ןפי לש תילכלכה

 - תורבח ךרד ,תינשו ,(ףסכ הלוע אלש הטושפ

 = 2 /6ףסכ הברה הלוע) יקסיע עדימ לש

 !סו[6 ריא?ה ן'60קירפ[

 .?3ו ןוי[\ם ססר!כ) 6106 סישקסיל 7
 .תובוחר - רוצ דהוא

 הל םוקמ שי וב םירוטילקת ןנוכ והז
 ב .תחא-תבב םירוטילקת המכ
 תמ רתוי שי םויכ םיבר
 ףילחמ ןנוכ ךל שיו הדימב
 שמה תא קיספהל ךירצ אל

 : !ךליבשב

 ו

 ָש
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 לודגה םקלח תא .לובניפ יקחשמ תורשע
- 

 קב = 6

 לש הלבגה וא ןושארה ןחלושה תא וא

 .תוקד 10 ירחא קחשמה תקספה וא

 וליפא ילוא ,לובניפ יקחשמ תורשע שיש

 :איה ,יטמוטוא ןפואב ,תשקבתמה הלאש

 ילובניפ יקחשמ ד

 תישאר .םיבושח םיאנת המכב לבא ן
 םיקחשמ םיעוציבה תא רפשל םיבייח םישדחה םיקחשמה
 םיכירצ םה ,תינש .םינשי םיקחשמ תמועל ם ירגרי ט כ וו חזוווור וחהווו

 11 נשמ םי תונחלושה ,תישילש .םייתועמשמ םיקימיג יי

 הרוצבו ןוימיד

 םימאתומ תויהל
 תולוכיה תא לצנלו םיקזחה םיבשחמה תמצועל
 תושירדה לע הנוע קחשמה רשאכו םא .םהלש

 ץיפקהל הלוכי ,ןחלושה לע רודכה תעונת זא ,ולאה
 לועב קירפ לכ לש ןילנרדאה תא

 ו

| 

 יתקחיש רבכ .ם
 וורווו ורווה ורחווה רמרר

 ייח תא ביה ורציקש = -= \ /ו 4 2 /| ש ₪

 סואמ4ו| | וו פוס 5

 85% - הקיפרג
 3 קר שי הזה קחשמל :יתזמר ובכ
 -אצמ אל יעיבוה ןחלושה ...יכ תונחלוש
 'ותוא רזניצ אוהו הרבחב והשימ יניעב ןח

 80% - לילצ
 םינייפוא דואמ םיטקפאהו הקיסומה
 ו םיינזוא ישירחמ אל תוחפל םהו ןונגסל

 82% - קחשמ תמו
 לכ - רוציקב .ץיפקמ ,ריהמ ,ודהנ קחשמה
 .לובניפב ךירצש המ

 85% - םייח ךרוא
 .לודג ןחלוש לכ לבא .תונחלוש 3 קר

 84% - ללוכ ןויצ
 יפה תסריג .הבוט התיה הגימאה תסריג
 נבוח לכל הבוח .הלועמ טושפ תיארנ .יס
 ..תועבצאה לעו תדלקמה לע וומשת קר .לובנ'פ



 קזאמ 41.1. זז .טפוסא :קחשמה םש
 קחומג11. אוגאזג :קחשמה םש
 הידמיטלומ .יס.יפ :וישכמה

 ליג :קחיש

 לע ץוחלל הז ךירצש המ לכ ,ןוכנ .ילש תדלקמה

 הטמלה לע ,(ילאמשו נימי רפילפ) 5111:1-ה ירותפכ

 ידכ חוורה לעו ןחלושה ךותל רודכה תא ..ל ידכ)

 ךכ לכ היה קחשמה ,לבא .(ןחלושה תא ץיפקהל

 לע ץחול אל ינא ךיא בל יתמש אלש ,ביהלמ
 ,יתוחא .תוריהמבו המצועב םהב הכמ אלא םישקמה
 לע ינבצעתהש החוטב התיה ,ילש רדחה דיל הרבעש
 ..ותוא רובשל יתטלחהו בשחמה

 ,הליגרה האצרהה תא םתלביקש רחאל ,וישכע זא

 קחזא841. םאה :לואשל טושפ םיכירצ םתא
 השק ...מממה :הבושת ?קחשמ הזכ אוה אגא[
 םוש וב ןיא לבא ,םיפי םירבד הברה יל שי .רמול

 .יתועמשמ שודיח

 קחשמה יבגל לבא הלאשה התוא לע רוזחנ וישכע

 ונל ףיסומ אוה המ .קזאפ411 1[ .0510א5 ,ינשה

 ?תונחלוש המכ דועמ ץוח םייחב

 .םימיהדמ םישודיח ןיא ןאכ םג תמאה ןעמל :הבושת

 ינפל אציש ,קחשמה תא םיריכמ יאדו הגימאה ילעב

 אוה .רבד םוש ול הרק אל זאמ .םישדוח הנומשכ ;

 קר ול שי ,רוטילקת יבג לג וא םיטקסיד יבג לע עיגמ =

 קחשמל המודב ינש דצמ ,לבא תונחלוש השולש

 רפסמ ןחלושל הלעי אוה ק5צ0110 תאפה1

 ומכ םיסקלפרה לכ תא עינתמ הזו תחא-תבב םירודכ

 קואמהו | האוב

 80% - הקיפרג
 תצק הרוצב םיבצועמ תונחלושה תעברא

 ,שיבכעה ,לגרודכה ןחלוש תא שי .הנושמ

 טושפ הארנ ןחלוש לכ .אלכהו וניזאקה

 .הטעמ תיסחי תוינועבצ םע ,ידמל

 60% - לילצ
 חינהל ריבס .העורג שממ הקיסומה

 םישלו םילוקמרה תא קתנל וזרדזתש

 .םכלש ואירטסה תכרעמב יבציק והשמ

 75% - קחשמ תמר
 רפס שי קחשמל המל :הלודגה הלאשה

 תעדל ךירצש המ לכ רשאכ ,ןמש הכרדה

 ?םירותפכ 4 לע ץוחלל הז

 800% - םייח ךרוא
 ,ןונגסב לבוקמה עצוממה הז תונחלוש 4

 יכ ןמז ךרואל קיזחי אל קחשמה לבא

 .םירכממ קיפסמ אל תונחלושה

 78% - ללוכ ןויצ
 .חרכומש ימל קר .אל - ןועגש .ןכ - לובניפ



 תא תצמאמ !םא
 ₪605 תכרעמ

 יבשחמ עיצת 19967ב הזירכה מבי

 תא םג וצירי רשא קסו/םם 6

 הלעפהה תכרעמ ,א1406-05-ה

 תישוטניקמה

 ריכב אישנ ןגס ,ןוסמות דרא'ציר

 ?6- תכורעתב זירכה ,מביב

 לחהש ,קרוי-וינב הכרענש םא 0

 בשחמה רכמי 1996 תנשמ

 לולכי רשא מבי תודלותב ןושארה

 הלעפהה תכרעמ תא םג וכותב

 םינווכתמ ונא" .שוטניקמה לש

 ,"א146-05-ה | תא לפאמ תושרל

 ונאש ןוויכ" ,ןוסמות רמא

 תא וניתוחוקלל עיצהל םיבייוחמ

 ."רתויב םיבוטה תונורתפה

 חפנ רתוי
 !םילקש תוחפ

 זסאום043 לש "פיז"-ה יננוכ

 תרסח החלצהל הנורחאל םיכוז

 ןה ףא תורחתמ תורבח .םידקת

 םימוד םיננוכ איצוהל תוזרדזמ

 .םילועמ םיעוציב ילעבו

 םיטקסידב ,ןבומכ !רבודמ המב
 ריחמו ההובג ןורכיז חפנ ילעב

 ,שדחה פיזה ןנוכ ,לשמל .יממע
 רלוד םייתאמכב ל"וחב רכמנש
 לכל רלוד 25-כ דועבו דבלב
 -כ וכותל סוחדל לגוסמ ,טקסיד
 שומישה ינפל ,טייבהגמ 0
 .םיצבק תסיחדל והשלכ תונכותב
 הברה תולעהל רשפא הזכ ןנוכ לע
 ףסונב םיקחשמו םיצבק דואמ
 ,פיזה לש ןורתיה .חישקה קסידל
 תוריהמב םג אלא ריחמב קר -

 ,ץראב .ולש הביתכהו האירק
 ,"םיכובמ" תשרב רכמנ םפיזה
 ןודעומ" ישולת תא תדבכמה
 ."קירפ
 הזרדזה 5, 01851 תרבח ,םייתניב
 לש חפנב ,המוד ןנוכ לע זירכהל
 תולעו הלופכ תוריהמ ,הגמ 5
 ..דבלב רלוד 20 - טקסידה

 ובובה ןול

 תחא איה ןוסרדנא ירול
 לש תובושח רתויה תויונמאה

 התיה ירול .םינומשה תונש

 -וינ לש והוסב תצרענ תומד

 תא הזזגו הצציקש רחאל .קרוי

 תורענמ יצח ,השאר תורעש

 םלועהמ וליפא ילואו קרוי-וינ
 ושקיבו תורפסמל וצר - ולוכ
 - הצוצק הצוצק תרופסת

 תונמאה .ירול לש ומכ קוידב
 קר אל האטבתה הלש

 םיבר םימוחתב אלא תרופסתב

 דועו רויצ ,דוקיר ,היקוסמ ומכ
 .תיתוזח תונמא :רוציקב -
 ירול ,1986 תעשב ,םואתפ

 ומכ םינושמ םירתאל ועיגת
 ,תיורטקלא הריכזמ

 די ףכ ,טקש רדח ,םוירטנלפ

 לכל .דועו ןזוא ,והשימ לש
 ,רזומ רופיס הזיא שי רתא

 הקיפרגו תדחוימ הקיסומ
 רתא לכמ האיציה .תממהמ

 ,למשחה יעקש ךרד תישענ
 .המודכו ןופלטה
 יפכ ,רוטילקתה לש הקיסומה
 המיהדמ ,רבכ יתרמאש
 יתוכיא לוק סיטרכ תבייחמו

 גוז םעו (טיב 16 תוחפל)
 ללכב ץלמומ .םילוקמר
 .ואירטסה תכרעמל רבחתהל

 הללוח צסצ 058 תרבח תורתוכמ תדרל הלחה ןוסרדנא
 לש הקיסומה םע תואלפנ 10-כ וישכע .םלעהלו םינותיעה
 .ןסרדנא ירול םע תרזוח איה ,ירחא םינש
 םימוד םירוטילקת םישפחמ םתא םא | :הידמיטלומ הלוכ - השדח תונמא תריצי
 הז ומכ קוידב יכ ,הזל .טשקקאד אסד 1
 םכל ריכזנ ,ואצמת אל קוידב אל אוה תובובה ןולמ
 ךאמ תא אל םג אוה לבא קחשמ
 פו תאדפ' וב רחא הידמיטלומ רוטילקת
 אתא 0% וא ןואיזומב םילייטמ םתא
 ינפל קושל אציש ידומע ןיב םיפדפדמ
 .הנשכ והז .יהשלכ הידפולקיצנא
 יהבוח !קילדמ טושפ אוה ,הז הכרד תיתחתה תכרב םיטטושמ י"ח .םתס תורזומ תצקו תויתונמוא תצק םתא .הלחתהו ףוס בר ישוקבו + יא תויטנ םע ,םיסופיט אל םג ,הלילע שממ ןאכ ןיא לש דחוימ גוסל דעוימ .םתאו ןסרדנא ירול :םישנא רוטילקתה ,בל ומיש ינש םיבבככמ וב רוטילקת



 קר םאתומה לארשיב דיחיה ןוחריה - בצ-צא

 דחוימ אושונ תרבוח לכל .ןגה ידליל

 לבא בותחכו אורק תהתדמלמ הניא תרבוחה .ןהב דאלנה

 .רפסה-תחיבב םידומילה תארקל דליה חא הניכמ

 . ח"ש 39.- לש םימולשת 3 :הנשל יונמ-ימד % |

 התחיכו ןגה ידליל םאתומה ,דחוימ ןועובוע -וד - ןובוד

 לוכי דליהש  םירופיסו הארקהל םירופיס .'א

 ןותיעה .דועו עדמו עבט ,הריצי ,ןובועה ירודמ .ומצעב אורקל

 תוטיועל םאהתונמו 'א התיכ לוע םידומילה תנוכתמ יםל ךורע

 .רבסה-יתבב ונויכ תוגוהנה דומילה

 ח"ש 62.- לש םימולשת 4 :הנשל יונמ-ימד <

 ןותיעה .יד-'ב תותיכ ידימלתל ןותיעה - יִנְו עב צא

 58%) .לארועיב רתויב ןץיומנהו קיתחוה

 דוגיא רקס יפםטל .,ץראב  םידליה-ינותיע יארוק ללכמ

 16) |  .עבט ,תושדח :םירודמ לש ןווגמ ןוילג לכב .(םימסרפמה

 | .דועו ,םינועוועעועו םיצבועת ,םירופיס ,עדמ

 | ח"ש 62.- לש םימולשת 4 :הנשל יונמ-ימד %

 דחו? .'ו-יד תותיכ ידימלתל ססוה ןועובוע - ועדוח וי" נע

 | לכב .ינועבצא לו רגובה וכועמה והז '

 ל 3 ל .עבט ,רודיב ,עדמ ,הקיפסומ :הילאוטקא ירודמ ואצמהתה ןוילג

 יקחשמל ידיפס רודמ ,תונויארו תובתכ ,םייחהמ םירופיס

 ְצ ִּך . גב ,םיארוק ירודמ ,םיטרפ יאועונ םיעוועעשעו םיצבועת ,בועהמ

 | .שארבש המ לכו ךמצע תא ןחב

 | ח"ש 66.- לש םימולשת 6 :הנשל יונמ-ימד +

 דובכל
 מ''עב םירחבומ תע-יבתכ
 61280 ביבא-לת 28110 ד''ת

 !הלרגה אלל סרפ לבקמ יונמ לכ

 דיינ בשחמ קחשמ 69 תויבתכמ 69 ןועש 9
 יי

 סרפה תא לבקל םגו = :םי/ןותעה לע יונמ תויהל הצור ינא םג
 ו ,

 .יארועא -סיטרכ/םיק'צב ח"וע <-- לשש ךט הזב ףרצמ ינא .דחוימה

 .רפסמ : | :בוחהר ּ :החפשמ :סםסש

 :התכ | :ןופלט :דוקימ :בושי

 (/ןמס) באלק-סרנייד 0 טרכארשי (כ השו (כ :יארשא סיטרכב םימלשמל '

 | ([1[ר01ת101118]] את רפסמ :סיטרכה לעב סש םסג יונמ ןימזהל רשפא
 ו וווטפ :וםטססשס - טוטו - 101818] :טיטרכ רפסמ 8 | ] וו ה ה 'ב םוי לכ .ןופלטב
 - ₪ 15.00 - 9.00 תועשה

 ] :המיתח [ ][ ]| - [ ][ ] | ףסות ]| וופלטב

ה ל וכ
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 דאז. ץשאצ 3 :קחשמה םש

 ואיג ואינ :רישכמה
 ןרוא :קחיש

 ד הז  תנאצ 1

 םיבר םיקירפ ,םימחול 16 ללכוש

 51%% תרבח .הבזכא תצקל םייופצ

 ,קחשמה יללכב ןטק ךפהמ התשע

 םיקיתו םימחול הברהמ הדרפנ רשאכ

 יאמ ,זייג ,יו'ג ,ידנא תא קר הריאשהו

 האיבה םג איה ,ינש דצמ .ירטו

 לא) קר ומכ םישדח םימחול השימח

 ירחא

 92% - הקיפרג
 90% - לילצ
 95% - קחשמ תמר
 90% - םייח ךרוא
 95% - ללוכ ןויצ

 ו תזאהז עו
 ,םעפהו "הרדיסבי יעיברה קחשמה והז (3) ומש תורמל

 ..השדח תוברק תטיש לבא םימחול תוחפ
 ,יקוזנישומ יקאקוס :(םיינישה תא ורבשת

 .ופ ןוהו יראמ ולב ,ןוסליו בוב ,שאב וקנרפ
 םג ,תגד גז, ששאצ לש תרוסמה בטימ יפל
 תמצוע שי הזה קחשמב
 הלעמל :המיהדמ ןורכיז

 קויד רתילו ,הגי'ג עברמ

 ,רכוזש ימ !טייב הגמ 6
 היה תגד גז תשחצ
 רבשש ,ןושארה קחשמה

 םוסחמ תא םייתנשכ ינפל

 .הגמ האמה

 6088 ₪0 ₪א 007 :קחשמה
 :רישכמה

 םישיבנ וג
 םיטהול

 ראוגי

 ןאכ שי טלחהב לבא ₪03 ₪358 אל והז
 .ביהלמ םיעונפוא ץורימ

 שאר + קחשמ יבצמ העברא

 לטובמ אל רפסמ + שארב
 לש תוחישקה תמר תא

 תא ןאכ ןיא ,ןוכנ .ביריה
 םיבוט םילולסמ לש
 ףוס = הבוט ךסמ תקלחה
 לצנל ליחתמש קחשמ ףוס
 לש תיתימאה המצועה תא
 .ראוגיה
 שיש תמאב קילדמה רבדה
 רוחבל תורשפאה וז קחשמל

 ד ורב עי

 72% - לילצ
 75% - קחשמ תמו

 יג ו וו
1 

 לש הבינגמה תומילאה

 ןאכ שי לבא ,אס ג כ א כת
 יולת) םידומצ םיצורימ

 שי ,(...םכב וא ישונאה ביריב

 לש םיביכרמה לכ ןאכ

 רבדהו בוט םיצורימ קחשמ

 ןוימיד תצק הז ,רסחש דיחיה
 !תוירוקמו

 0 א [םא

 רהמ רתוי רמגנ ברקהש לככ ,הזה קחשמב
 רהמ םדקתמו בר דוקינב הכוז התא ,ךתבוטל
 .יפוסה ברקה תארקל רתוי

 רפסמ תא המצמיצ ילוא 5אא

 העגפ אל טלחהב לבא ,םימחולה
 תמרב ןבומכו לילצב ,הקיפרגב
 תועונת ,תועונת רתוי :קחשמה

 :הנותחתה הרושבו .דועו תוידוס
 ואיג-ואינה ילעבבש םיטעמל

 !ץלמומ .בוט ברק יפצ ץראב

 ו

 וגנר וב

 רימא :קחיש

 םיביהלמ ועמשנ ,ראוגיה לש תוכמה יקחשמ
 ?םעפה המו .ובזכיא לבא

 םייופצ ןיידע ראוגיה ילעב
 תוכמה קחשמ .הבזכאל

 םלצא תחנ אל דוע בוטה

 שי הזה קחשמב .ףוסמב
 העבש ,המיהדמ הקיפרג

 עורג לילצ ,םיינוניב םימחול

 .ידמל תעצוממ הטילשו

 םיכישממ - הרורב האצותה
 תוכמה קחשמל תוכחל
 אלש !ראוגיה תא עישויש

 קחשמ והז - ןוכנ אל וניבת
 ימל דחוימב ,ער אל תוכמ

 םיקחשמב הסנתה אלש

 .עיצהל קושל שיש םישדחה
 הסנתה רבכש ימ לבא

 11.1.56 ,בוחרה םחולב
 לטרומ וא ,אזא(ד

 הנחתב רוצעי אל ,טבמוק

7 
 50% - לילצ
 70% - קחשמ תמר

 60% - םייח ךרוא

- 1 



= 
 לו קוקו ווממה טיט

 :קחשמה םש

 30 :רישכמ ||
 יבא ןמשיפ :קחיש |

 דו
 ! \0] ו זק 9

 אלה קחשמה לש תיעבטה האושהה

 הלא ינש השעמל .םז=\ 906605 -ל

 םידיחיה לגרודכה יקחשמ םויכ םה

 ןתינ א"פיפ לגרודכבש דועב .300-ל

 ו  טע' אהב שה יב ב יי = 3 1

 5םפוה

 קחשמ תוביטקפסרפ עבש ןיב רוחבל

 שי /סא1,ס 61)ק-ב ,תונוש

 העונתה .העובק תחא הביטקפסרפ

 70% - הקיפרג
 יכ םא הטושפ הביטקפסרפ
 .בטיה הקילחמ

 85% - לילצ
 לש טלקומ דנואס ,יתרגיש
 .תיבציק הקיסומ ,להק

 75% - קחשמ תמר
 0 לגרתהל השק
 תויצקנופ לכב שומישהו
 .םירותפכה

 90% - םייח ךווא
 השק היהי לגרודכ בהואש ימל
 .קתנתהל

 80% - ללוכ ןויצ
 .ידגאה 11-ל יואר בירי

0 0 | 
| 5006141. 2 

 יה האש ₪ ₪

 תזת-בש וזמ רתוי הקלח ואספז כ 6ע-ב
 תניחבמ ךא ,עקרה תזוזתב ןהו היצמינאב ןה
 הז קחשמ לע ת1א/ הלעתמ םייפרג םיעוציב
 .םימיהדמ םיידמימ תלת םיטקפא םע
 המוד ואסא1,ס 607-ב קחשמה תיוז ,השעמל

 לע לגרודכ יקחשמב הצופנה הביטקפסרפל
 .אוססמ 7-ב םישמתשמה ודנטנינ רפוסה
 לכב שזחג-מ השק רתוי ועסאז,כ זק
 םידמולש רחאל ךא ,םינקחשב הטילשל עגונה
 ,הריהמ היצלומיס הלגתמ קחשמה יפוא תא
 ,דנואסה תניחבמ .לגרודכ לש הנהמו תענכשמ
 איבמש רבד םיקחשמה ןיב םילדבה הברה ןיא
 | קזשא םע תורחת תדמעל \צספז.כ 600? תא

 הרוק המ
 תונחשכ
 םיעוצעצ

 קחשמ תחתפמ
 תכועמל תוכמ

 טי 2

 התיה ידיל הלבקתהש קחשמה תאסריג
 תופשה רחבמ ןיבו ,תינפיה הסרגה
 תינפי תאצמנ אל יתושרל תודמועה
 יניא ךכל יא ,(והשיתמ הז תא רדסנ)
 רבדה ילוא .קחשמה לש ומש והמ עדוי
 ורמאיש םירבדהש ןויכ הבוטל אוה
 וקידצי טלחהב תואבה תורושב וילע
 תא ריאשהל םיננכתמה ןוצר תא
 | יתחלצהש רופיסה .םש םוליעב םתריצי
 | ללחהמ השילפ לע אוה ישוקב טולקל

 . תויצטומל םדא ינב תכיפה ,ןוציחה
 | רינרוטל םיאצויש םירוביג העבראו
 תושונאה תא לואגל ידכ תוברק
 . רחאל .(הזה רדסב אקוד ואל) הירוסימ

 רוחבל ןקחשה שרדנ החיתפה טרס
 תוברקב וא אלמה רופיסה תיצפואב
 . תועונתה .עודיה ןונגסב םיליגר
 | | תויומד 17 ןנשי ,ידמ תורופס תודחוימה
 ,תוממעשמ תוריז שש קרו תוזרו תונטק
 * םידמימל תויומדה תא םיניטקמ םימוזה
 המצע לע תרזוח הקיסומה .םיכחוגמ
 איה םג הטילשה .תועורג ברקה תוקעצו
 ענמיהל .הטעמה ןושלב ,תימימש אל
 .ריחמ לכב
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 ? :קחשמה םש
 30 :רישכמ
 יבא ןמשיפ :רישכמ

 60% - הקיפרג
 המכ שי ,תאז םע .םמעשמו ןטק

 .תומישרמ תודחוימ תועונת

 70% - לילצ
 .ומצע לע רזוח

 55% - םייח ךורוא
 ידכ קחשמה תא םייסל וצרת

 קר ךכל ובעמ .ףוסה תא תוארל

 .קבא הלעי

 65% - קחשמ תמר
 תלבלבמ ,העורג הטילש
 .תינצפוקו

 60% - ללוכ ןויצ
 עווגה תוכמה קחשמ תולקב
 .30 "ל רתויב

 58 13ז. :קחשמה םש
 30 :רישכמ
 יבא ןמשיפ :רישכמ

11 
 תליחתב קסיד רזיילה תעפוה םע

 תובר תורבח וניבה םינומשה תונש

 תונוכמ וחתיפו לאיצנטופה תא
 תלוכי לע תוססובמה תובר קחשמ
 .קסיד רזיילה לש הריהמה הכירעה
 םיטרס הרמויב ונוכ הלא םיקחשמ
 תורמל ,םייביטקארטניא
 התיה הדיחיה היצקארטניאהש
 תוברעתה אלו טרסה תכירע
 הלא תונוכמ תויראלופופ .וכלהמב
 הייחת הלביק ךא הרהמב הכעד
 .יד יס-הגמה תעפוה םע תשדוחמ
 תוארל ןתינ .תורחא 6'כ תוכרעמו
 תרואמל תינפי הסריגכ להרטס תא
 ףוצר אוה ןשקאה ,ןוקרדה
 תוהימת הלעמש רבד יביסנטניאו
 .רוביגה לש ותומת"לא תדימ יבגל

 ךלהמ
 קחשמה
 טושפ
 וב שיו

 שולש

 ויצפוא

 א לכב

 תעבראמ

 דוע אל ,םיטסווק לש השדח הרדגה רצי אופ
 קחשמ אלא םיטסקט תואספוק וא םיטירפת
 ךותל ךשמנ רוביגה .השקהו העבצה לש טושפ
 יא לע ומצע אצומו ירותסימו קיתע רפס
 ,רפסב ראותמה יאה תא קיודמב םאותש
 ידיחיה רבדהשכ קחשמה ליחתמ וז הדוקנמ
 תחתפתמ הלילעה .רוקחל אוה תושעל ראשנש

 םייא-תומלוע יוליג ידכ ךות המיהדמ הרוצב
 םיסנכנש לככ ,הנוש יפוא םיאשונה םישדח
 -ב הקיפרגה .תאצל רתוי השק ךכ קחשמל רתוי
 ,םייפהפי םיעקרה ,תומלשל הבורק אזצפד
 .אילפהל םיטרופמו םיקיודמ תומוקמה ירואיתו

 יריפסומטא דאמו םיהדמ תוחפ אל לילצה

 רתוי תצק .יס.יפה תאסריגב הקיפרגה .הרגמו

 ידמל

 ת

 דח

 ,םינוויכה

 תורשפאה תא .תוצמאתהו ברחב שומיש

 ורחאה

 רותפכ

 לע תוריהמ תוציחל ידי-לע םיליעפמ הנ

 דאמ םירורב ךסמה לע םינמיסה .8
 ןכלו ידמ לקל קחשמה תא ךפוהש רבד ,םיטלובו
 , צק םג

 הברה הדילוה הרבעש הנשב .יס.יפב א/צ5ד לש המוצעה החלצהה

 אלל לבא ,תוחפ םיבוט םקלח ,םיבוט םקלח ,67ה ירישכמל םיקתעה

 .הכ דע רתויב המישרמה איה 3200-ה תאסריג קפס

 אזצ8ז :קחשמה םש
 30 :רישכמ
 יבא ןמשיפ :קחיש

 ההובג רתויה היצולוזרה ללגב הבוט
 דבלמ ךא תויזיולטה תמועל םיגצה לש
 קתעה איה 3כ0-ה תאסריג ,הז
 .םלשומ

 950% - הקיפרג
 .תפומ תריצי

 90% - לילצ
 .יריפסומטאו ירותסימ

 90% - קחשמ תמר
 תודיחה ,דאמ הלק העונתה
 .רתויו רתוי תושק תושענ
 הבוטה הרוצב יונבש קחשמ
 .רתויב

 95% - םייח ךרוא
 םעט ןיא ,וישכע רבכ וענכית
 .חורבל

 95% - ללוכ ןויצ
 קחשמ) ₪0"ה ,תולק
 .30"ל רתויב בוטה (םידיקפת

 85% - הקיפרג
 היצולוזרה ,דאמ םיבוט םיטרס
 .ההובג בורל

 95% - לילצ
 אל ךא היפהפי היזטנפ תקיסומ
 .תיתוג וא תיזוידנרג

 50% - םייח ךרוא
 .םילקו םירצק םיבלש הנומש

 55% - קחשמ תמר
 | .הפ קחשמ ךכ לכ ןיא

 9| - 65% - ללוכ ןויצ
 .( -  .דבלב העימשלו הייפצל

 שצ



 םיקתעומ

 םיישיא םיבשחמ
 דראה ,5.5043 ,286 בשחמ +

 | סוד ,(70-ל לפכומ) הגמ 40 קסיד

 תונכות ,םיסורליו יטנא ,6

 ,ידמ השמ .ח"ש 550 .תופסותו

 .03-5567363 .לט

 4 ,5816 ,םור .יד.יס ,חישק קסיד
 .חש 3,100 .םיננוכ ינשו ןורכז הגמ
 .02-854234 .לט ,ןהכ דורמנ

 לכ ךפוהש רישכמ הריכמל *

 םע תללכושמ היזיולטל בשחמ
 | 650 ריחמב ,ןיוצמ בצמב טלש
 ןצינ | .ח"ש
4. 

 .לט | ,ןתנ-רב

 | הגמ 40 3860א בשחמ הריכמל *

 קסידו ןורכז הגמ 4 םע ץרה

 הגמ 85 + הגמ 212 לש חישק

 ,קפוא רינ .ח"ש 2,6000 .שדחכ

 .04-257331 .לט

 ן200 ןזיטיס תספדמ הריכמל *

 תספדמה .דבלב ח"ש 350 ריחמב

 | ליגר ריינ ףדל תורשפא תללוכ
 ילא .הספדהל

5.. 

 ךסמ 3860א בשחמ הריכמל *

 .לס - ,רטכרפ

 | הגמ 4 חישקב הגמ 420 0
 ללוכ .םיננוכ ינשו | ןורכז
 ,םימסקה חיטש | :םיקחשמה

 .םיטובורה דרמ ,ןידאלא ,אז 2
 = ,הילא ריפוא .האיצמ ריחמב לכה
 .08-438763 .לט

 וימאותו ודנטנינ
 + שדח ודנטנינ רפוס הריכמל *

 = 349 יוושב תטלק + םיטסיו'ג 2
 ,דלפנירג יתנ .האיצמ ריחמב ח"ש
 .04-9821887 .לט

 | םיקחשמל הסינכ ןיא
  !בונג דויצלו ם

 ,יטוחלאו |

 לב םילג הריכמל * ||
 | םע 3860א בשחמ הריכמל *

 שדחכ יוב םייג *

 םיקחשמ -  +

 תוינזא

 + -   תוירוקמ

 רבחמ לבכ

 יתש ןיב

 םירישכמ

 .ח"ש 500-ב

 .לט ,ןוטשא רימא

.4 

 ןנוכ + ודנטנינ רפוס *

 9 + םישדח םיקחשמ םע םסקה

 +  םיקיטסיזג < 2  תוטלל

 .תולודגה תונוכמב ומכ קיטסיו'ג

 .06-571764 .לט ,ןוטשא רימא
 ןוסאגמ-רפוס הפלחה הריכמל +
 ליגר קיטסיו'ג ללוכ ,ז6 8%

 3-ו תונטנא ,תוינזוא

 300 .תוטלק 2 תרומת תוטלק
 .לט ,גרבנירג בדנ .בירדהגמל ח"ש

4-.. 
 קחשמ +

 קר ,םיפיטו תוארוה + רידא

 .לט ,טסלוג השמ .ח"ש 250-ב |

.4 

 הגס
 הלועמ בצמב ריג-םייג הריכמל

 יאנש ,ןעטמ ,תלדגמ תיכוכז :ללוכ
 .הפלחהל םינתינש םיקחשמ 4-ו |

 .02-718265 ,ןינקעו ישי
 + בירדהגמ + .יד.יס הריכמל *
 3 + תוטלק 2 + ףםיקסיד 4

 ריחמב םאתמ +  םיקיטסיו'ג
 ,ןונמא .ח"ש 1900 לש האיצמ |

 .04-702254 .לט

 + .יד.יס הריכמל *
 + םיקסיד 2

 ריחמב ,תוירחא +  םיקיטסיו'ג

 ,המרוב לאונמע .ח"ש 1300 :חונ
 .04-9920144 .לט

 = בירדהגמ

 :םיקחשמ 5 + .ידיס הגמ *
 אוסאד דחהק | דסאוסוז
 | גופצ, סחגססא'5 1[
 א₪ס0גכ 85% 3 תוזאאע
 זז גאדהפצ 58 3
 וזאזאס 0865 2, שא 5
 ןתנ ןכ ומכ ,ח"ש 1500-ב
 .לט ,ןמציו ןרוא .3כ0-ב ףילחהל
1 

 םיקסיד 3 + .ידיס הריכמל *

 | 80או6-6וכ, ₪0 צאו
 = ח"ש 1000-ב לכה 51.\או ד
 ,רגנילל יש !2000 םוקמב ,דבלב
 .03-5230950 .לט

 + שדח טעמכ ביירדהגמ + |
 14 + הזירא םע

 .08-592925 .לט ,תויח |

 | םיקחשמ 5 + ריג םייג הריכמל *

 רפוס + 2 בירד הגמ הריכמל * |

 1100 :ילא טקמוטו .יד.יס קינוס |

 שוכרל ןתינ .ח"ש 1100-ב ןכ

 .לט ,סונמ בי" | :ךרפמב

| 09-901910. 

 קיציא .דבלב ח"ש 300 ריחמב |

 | 2? + תוטלק 2

 | םירותפכ שש תאיצי בירדהגמ

 סלקאנו קינוס + קיטס תידי +

 + אמ זגא + אאא
 לכה .ןידאלא גאז +

 .לט | ,יעור .ץוצמ | ריחמב

| 04-416559. 
 בצמב 2 ביירדהגמ הריכמל +

 םירותפכ השיש טלש + ,ןיוצמ

 םיקחשמה + םירותפכ 3 טלשו

 | קחשמ דועו ,2-ו 1 טבמוק לטרומ

 ירוא .ח"ש 700 ריחמב םניח

 + םאגאסצ קתגא + | םירקי

 .ח"ש 600 לש ריחמב רוטרופנרט

 .02-619053 ,ןהכ דעלא

 + ןיוצמ בצמב ביירד הגמ הגס *
 +  םאתמ +  תוטלק רפסמ

 .לוז ריחמב הלועפ קיטסיו'ג
 .03-5745683 ,יחצ

 לכה .ןוצמ בצמב םיקיטסיו'ג

 .6991074 .לט ,ןדיע .ח"ש 0
 +  ?נפי .ידיס הגמ הריכמל *

 ביירדהגמל םיקחשמ 8 + .ח"ש

 | םג ,4 קינוסו א"פיפ ,א1א2 םהיניב

 | ןיוצמ בצמב ריג םייג הריכמל *
 פג 1גאו 1.5. :םיקחשמ 2 +

 לכה .יאנש + םיסוטמ קחשמו

 .06-720450 .לט ,רורחש

300( 
 םור.ידיס ףילחהל | ןינועמ *

 םע ריג םייג + הלופכ תוריהמ

 שדח 14,400 םדומ + םיקחשמ 4

 םור.יד.יס-ל םיקחשמ + הזיראב
 הרומתב טנלסקאל יונמ +

 .08-417772 ,ןולא .300-ל
 בירדהגמ תרומת 320-ב ןינועמ *

 .ח"ש 300 יוושב םיקיטסיו'ג 2 +
 .03-9222925 .לט ,םד בקעי

 םיישיא םיבשחמ
 קחשמה הפלחה וא הריכמל

 ה

 .תירבעב |

 .03-395227 .לט ,יליזרב |

 3 הקניא + סקמו םס הריכמל +

 ערז - םיקחשמה =

 50-ב תירבעה הסריגב םיגרואהו |

 םע םורידיסל 617צ 51.גאאו
 רבסה תרבוחו תירוקמ הפיטע

 ןוריל .לוז ריחמב

 קחשמה וא ,ח"ש 150 רובע
 וא .ידיסל 681( ם תגדחס1
 .03-9222925 .לט ,םד יבוק .ליגר
 םיקסיד תורשע הריכמל *

 םיריחמב םישידח םור.יד.יסל
 ףסונב .ח"ש | 50-מ | לחה

 לפואה

 :לט ,רכליר ודיע .דחא לכ ח"ש

= 06-39815. 

 :םיקחשמה הפלחהו הריכמל * |

 םינילבוג ,2 יסרפה ךיסנה ,2 םוד

 .דועו תויראה ךלמ ,ןידלא ,2-ו1 =

 .03-6916962 ,ריפס רמות

 :דיסל םיקחשמה הריכמל * |
 ,6 טסווק גניק ,סנו'ג הנאידניא

 ,םידרומה תפקתמ ,ללחה יטאריפ

 טשאסתת ג אוזזנזאס ,תשאמ

 .לט ,ןתנ-רב ןצינ .דועו ,אוססא =
4. 

 :םיאבה םיקחשמה הריכמל *

 .ח"ש 70-ב םיבכוכ ןיב עסמ
 ,ח"ש 65-ב הידנריק ימי ירבד

 ומכ .ח"ש 69 - יותיפה תדוכלמב

 םיקחשמ םתוא הפלחהל ןכ
 םעונ .םירחא םיקחשמו

 .03-901685 .לט ,רגלשדלוג |
 תילוש :םיקחשמה הריכמל *

 50-ב סקהו לפואה ערז ,םסוקה |
 ,רלפל רנ .דחא לכ ח"ש

3. 

 .ידיס-ב ןיטנראוק הריכמל *
 הפלחהל וא .עצבמ ריחמב

 רפוס וא קגתא ;ס08(ת5ב
 .ףוחד .וברוט 2 רטייפ טירטס
 .02-418123 .לט ,ןיסקלפ לאירא

 השילפה ,2 ןיק קחשמה הריכמל *
 דעב 2 וגוה קחשמהו היסקלגל
 .לט ,רטכרפ ילא .םהינש ח"ש 0

 .03-969555 | םאתמ + ןוסגמ םטסיס רטסמ |
 | םירישכמלו םיקחשמ 12 ודנטנינ |

 .ח"ש 10 לש ריחמב םור.יד.יס לע |
 בלב |
| 03-9301964. 

 < שיש שדח קחשמ לכ הריכמל *

 ,טאור | ןרילא

6 

, .. 

 = וצי | קחשמה תא רוכמל ןינועמ *
 = ודבלנ ו 95 ריחמב ימאימב
 וי וקמה  הזיראה תא ללוכ
 = 0 ,03-9622653 ,ןהכ
 םי יקחו שמ ל 0 2



 ילעבל הפלחהו הריכמל .

 חיטש ,ונרפניא :םור יד יס

 .דועו ע62 סטדקספז ,םימסק

 .06-392058 .לט ,ייר לאכימ

 יקחשמ ףילחהלו רוכמל ןינועמ *

 5465 :ומכ בשחמל הידמיטלומ

 זאק ד. 4554017 תתמתא]

 הרזחבו הינמונפוא 7

 לאכימ ,3 לרוק :תונכות .קרוזל

 .03-5718803 .לט ,ןנור

 חרי תחת :.יד.יסל רוכמל הצור *

 ,םידרומה תפקתמ ,ינחצר

 שזאש 60א[א/ג אתא הינמונפוא

 3 אפה 1ןץם 95, 60 א"

 | םע הזיראבו םימהידמ םיריחמב

 .ידיס סונוב .תוארוה | םיהדמ
 ,ןירוג יבא .קחשממ רתוי הנוקל
 .03-965885 .לט

 | קחשמה תא ףילחהל ןינועמ *
 א8ג% דעב םורידיסל א"פיפ

 .ח"ש 140-ב רוכמל וא ,זצמ 56

 .03-5407898 .לט ,בגר דדוע

 | ק?דיסל םיקחשמה הריכמל *

 המיטלוא ,6-ו 5 יראל א[ + |

 תויואמרו םיפיט ,א1א2, 6006 8

 םיקחשמ דועו ,םיקחשמה לכל

 .לס - ,תושא יס" | םיבר

9. 

 :םיקחשמה תא תונקל ןינועמ *

 קץ אותה-א/גא ספת

 ,לפואה ערז ,תולוצמב ברק
 סולינה לע חצר ,רוחאל הריפס

 .לט ,רנגרב דעלא .(הפלחהל וא)
4-. 

 םור.ידיס יקחשמ הריכמל *

 ריחמב ןיוצמ בצמב םישדח

 .08-245436 .לט ,יסא .עיתפמ

 לש ומוי קחשמה הפלחהל *

 םגו םידוק אלל .יד.יסל לקטנטה

 .קחשמה לע םיפיט תתל ןכומ

 .03-6474296 .לט ,הסיימ לאינד

 םיקחשמ ףילחהל ןינועמ *
 יאיש ,5 ןוטרונ :ומכ תונכותו
 ימל) םיטרסו זא'ג טיבמוז ,סניג
 לט התו יעור .(יבמש
5. 

 הזיראב בשחמ יקחשמ הריכמל *
 2000 יטיס םיס :תוארוה םע
 30-ב 92 טרופסרפוס ,ח"ש 70-ב
 45-ב םיטבוורה תפקתמ ,ח"ש
 ,ח"ש 25-ב לעושה סוטיט ,ח"ש
 תחשמ דש ,ח"ש 80-ב תחשמ דש
 תונולח רפס ףסונב .ח"ש 80-ב
 םיקחשמו תויוליעפ ללוכ םידליל
 ,ח"ש 31-ב

,7 
 .לט ,בומרבא ןורי

 ."("(<-/-/- ו יו

 וימאותו ודנטנינ
 גנוק יקנוד קחשמה הריכמל

 ח"ש 200-ב תיאפריא הסריגב

 .ח"ש 50 יושב העתפה + דבלב

 .03-5013301 .לט ,יילק יבא

 1 ןוסאגמ תוטלק 5 הריכמל *

 .ח"ש 159-ב םיקחשמ 64 תטלק

 ארטנוק .ח"ש 149-ב םיקחשמ 0

 ח"ש 79-ב פוקובור .ח"ש 79-ב

 לכה .ח"ש 129-ב ןוגרד לבוד

 ןמדלו יפי  .ח"ש | 580-ב

4-.-. 

 בירדהגמ לש תוטלק הריכמל *

 ריחמב ,ח"ש 349 יושב הגס לש

 ,לטנזור ףסא .דבלב ח"ש 0
 .03-5052167 .לט

 בוחרה םחול תא רוכמל ןינועמ *

 לימא .ח"ש 270-ב בירדגמל

 .04-9813773 .לט ,באיול

 בירדהגמל םיקחשמ 3 הריכמל *

 הזיראב דחא לכ ח"ש 120-ב

 .לט ,לקנרפ ןדיע. .תירוקמ

8. 

 םישדח םיקחשמ הריכמל *

 רינ .דבלב ח"ש 100-ב 300-ל

 .03-6429342 .לט ,לאנור

3 ( 
 םיקסיד הריכמל וא הפלחהל *

 | הפלחהל ,ריחמ יצחב .יד.יס הגמל

 7 +  בירדהגמו .ידיס הגמ
 םע 3כ0-ב תטלק + םיקסיד

 הגמ הריכמל ןכ ומכ .דחא קחשמ

 םיקסיד 7 + בירדהגמ + .יד.יס
 .תוטלק + .לט יול יבוק

1. 

 לש ומוי :םיטסווקב רוזעל ןכומ *

 ןומיס ,סקמו םאס ,לטקנטה

 יראל ,6 ךלמה תמישמ ,ףשכמה
 לט.  ,העפב  תימע  ..יזוק'גב
34. 

 ר"ד לש ותריט קחשמב עוקת *
 ?ישילשה רדחב םישוע המ ,תומ

 .םיגרואבו סנוזמאב רוזעל ןכומ |
 .06-514143 .לט ,רואמ ידוא =

 [ | קחשמל אלמ חוציפל קוקז ינא *
 = ןתא הרומתב .יס.יפל "עשפמ ףח"
 = ,םיגרואה קחשמ לש אלמ חוציפ

 = ,םעונ .םיקחשמ ןומהל םימסקו |
 | .04-224077 .לט |

 < קרפב ,7 ךלמה תמישמב עוקת *

 ינש |

 טבמוק |

 ,השמ 3-1 אא לש תועונתהו |

 יי
% 

 ךיא עדוי אל

 ןומיסב רוזעל ןכומ .תיפכה

 לא .ןיטנרוקו קרוזל הרזחב

 .03-6358067 .לט ,ןמרבוא

 תא תחקל

 תונומת תונקל ןינועמה לכ *
 לטרומ לש תוספדומ תוינועבצ

 אא  טרסהמו 1

+ 

 | תונומת תונקל ןינועמה לכ *

 ,קחשמה לש תוינועבצ תוספדומ

 ,טרסה

 ,םיקחשמ ףילחהל ,3-1 טבמוק

 .לט ,דורמינ :םיקחשמל תובושת
.9 

 םיקחשמל השיג ךל שי םא קר *

 ןיבמ תמאב התא םא קר !םישדח
 לוכי התא זא קר !םיקחשמב

 .ונלש בתכ תויהל

 לכ לע ,"אמגודל הבתכ" חלש

 ,םש ףרצ ,שדח ,םלועבש קחשמ
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 ביבא-לת 2840 ד"ת - םיבתכ |

 "= לטרומ לש תועונתהו

 םיאתמה .ןופלטו תבותכ
 :חולשמל תבותכה ...

 ונעי

200 

 885 א[ !חתפימ שדח 885 * | ]

 ץצופ ,הגי'ג 1 לש קסיד ללוכ |
 ,םיטסווק :תונכותבו םיקחשמב
 יקחשמ ,הלועפ יקחשמ
 לכ תונכות ,םיקתרמ תואקתפרה
 קסיד דוע בורקב !.דועו םיגוסה

 רשקתהל הווש !!הג'ג 4 לש
 םייונממה !ץיצהל ידכ קר וליפא

 ָהלבגה ילב דירוהל םילוכי
 ץיב םוי לכ 06583246 :ונרפסמ
 !24:00 דעו 14:00 תועשה

 הגמ + 2 ביירדהגמ הריכמל *

 .םיקסיד 3 + תוטלק 7 + .ידייס
 !שדח ומכ ןייוצמ בצמב לכה

 .03-6833088 .לט ,ינו'ג

 :תרוכףת

 ,סיקתא!א סיקח6א[ הסיןכ ןיא
 !יקות א[ !א כ! ןָב 3'|3
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 קחשמ אוה 58786 פסשאפ
 א 41. חסונב תואקתפרה
 הסריגה םג אוהו תגאד \5צ 2
 אד 158 2 ינפיה קחשמל תילגנאה

 שארב בר ןמז דעצו קנע טיהל היהש

 םכילע ןכל .ינפיה םיקחשמה דעצמ
 ילש תושגרתהה תא ןיבהל

 .ידיל הזה קחשמה תא יתלביקשכ

 הבוגתה ,רמאהל תבייח תמאה םלוא
 תא יתסנכה רשאכ תינושארה
 התיה רישכמה תא יתקלדהו תטלקה

 .ער טושפ התארנ הקיפרגה - הבזכא
 תינצפוק עגרה לש הקלחהה

 לש רויצ ומכ תצק תוארנ תויומדהו

 הניחבמו והשמ אל לילצה םג .םידלי

 - הטמו ינוניב הזה קחשמה הארנ תינוציח
 24 םירצויה וזבזב המ לע ןיבהל יתחלצה אל
 העטמ תויהל לוכי ינושאר םשור ,םלוא .הגמ
 תצק קחשמב קמעתהלו תבשל יתטלחה ןכלו
 אלו תינרדומ ,יוניש םשל ,הלילעה ,רתוי
 גוסמ םיקחשמב לבוקמה היזטנפה ןונגסב
 הילגנאב הנטק הרייעב קסרתה וראטמ :הז
 רוביגל רפסמ ומיע עיגמש ןטק קרחו

 תדמוע דיתעה ןמ הלפא תומד יכ קחשמה
 לע .םינש 10 דועב תושונאה תא בירחהל
 8-ב רקבל ןקחשה לעותוא רוצעל תנמ
 לש ףסוא טילקהלו םלועב םינוש תומוקמ
 ול תנתינש תירותסמ ןבא ןיעמ לע םילילצ
 ףרוטמ תצק עמשנ הזש עדוי ינא .ךכ םשל
 רשפאו רכממ יד הז ,הזל םיסנכנשכ לבא

 תואקתפרה קחשמ עיגה ףוס ףוס הבר הנתמה רחאל
 ודנטנינ-רפוסל שדח

 .תינוניבה הקיפרגל לגרתהל וליפא
 ,תושעל המ הברה שיו ךורא ומצע קחשמה
 .שוגפל תויומד ןומהו רקבל תומוקמ הברה
 לילצו הקיפרג לע זבזבתמ אלש ברח ןורכזה
 .רתוי בוטו ךורא קחשמ תבוטל ןאכ סייוגמ
 תטיש אוה ,יתעד יפל רפשל ולכיש רבד דוע

- , - . 
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 ןשוימו טושפ אוהש ,תוברקה לוהינ
 .םינורחאה תואקתפרהה יקחשמל האוושהב
 לכ תורמל לבא ,ודנטנינ-רפוסל ואציש
 < הנהי הזה ןונגסה תא בהואש ימ ,תונורסחה
 1 וא קתרמ אל אוה .= אד 4 ₪0וא-מ
 || וא :זאגז  :גאד5צ 3 ומכ םכחותמ
 | | קיפסמ רכממ לבא 6100 דו
 | .ףוסה דע וילא םידומצ םינקחש קיזחהל ידכ

/ | % 

. 1 



 80% - הקיפרג
 תוינועבצ ,םידמחנ םיעקרה
 תצק היצמינאה לבא הבוט
 .ידמ השקונ

 82% - לילצ
 הער אל עקרב הקיסומה
 .עצוממה לעמ תצק וליפאו
 תוכיאב םיעגופ םיטקפאה
 .לילצה

 65% - קחשמ תמר
 אל דואמ תויומדב הטילשה
 היקנ אל ,תקיודמ אל ,החונ
 םירוביגה לכ ףסונב .הפוצר אלו
 דע ידמ המוד הרוצב םיגהנתמ
 .םומעש ידכ

 70% - םייח ךרוא
 לכה .שיתמו ףייעמ קחשמ
 לוכיש המ .רבדה ותוא וב הארנ
 דובאה דובכהמ והשמ ליצהל
 לש תורשפאה וז ,םירוביגה לש
 .תוגוזב קחשמ

 72% - ללוכ ןויצ
 תסריג ןיב םילדבה שי ילוא
 תויוכיאב ודנטנינל הגסה
 אל הז לבא ,הקיפרגהו לילצה
 םתס םהינש :הברה הנשמ
 ! םינוניב םיקחשמ

 ןמרפוס :יתעווז םולח ומכ עמשנ הז
 םחלנ ןמטאב ?ןמוורדנווב םחלנ ידגאה

 לכ ,הזה קחשמב ,ןכ ?ןמרפוסב
 ץראה-רודכ לש םיעישומה םירוביגה

 ?הזב הז םימחלנ

 ןדור ,דייסקראב רסיקה
 םקור ,רזכא | ירזייח

 דציכ הכובס המיזמ
 -רודכ לע טלתשהל

 לכ תא דבעשלו ,ץראה
 המיזמה לומ .ויבשות
 השיש םידמוע וזה

 :םימסרופמ םירוביג
 קוריה-ץחה ,ןמווקא ,קרבה ,ןמוורדנוו ,ןמרפוס
 םה דייסקראד לומ יפוסה ברקל ץיגהל ידכ .ןמטאבו
 םירחתמ םה ,םצעבו תוכמ יקחשמ לש הגילל םיאצוי

 סחלנ ןמטאב :תינוימיד טעמכ האצותה .םמצע דגנ
 השוחתה .האלה ןכו קרבה דגנ ןמוורדנוו ,ןמרפוסב
 םיבוט יכה םירבחה דגנ םחלהל ,המיענ אל ילוא
 .קחשמה יקוח םה ולא לבא ,םלועב
 קשנה-ילכבו תועונתב דייוצמ םירוביגהמ דחא לכ
 תא טעמכ ,השעמל סקימוקה תורדסמ ולש םיירוקמה
 לע ועאר רבכ ולאה תושונאה-יליצמו םיזעונה לכ
 תא וקחיש רבכש ולאל .רבעב קחשמה-יפוסמ יכסמ

 ןמטאב ,ןמרפוס ,קרבה |
 רהמ הלגתי ,םירחאהו [:
 הזה קחשמהש ,דואמ |
 ,ךפהל .רבד שדחמ אל |
 שי :בזכאמ דואמ אוה |

 הזו םימחול הנומש קר ₪

 ,וימ'ב דואמ טעמ [₪

 0 :קחשמה םש
 ודנטנינ-רפוסו ביירדהגמ :רישכמה
 ישויו ץנב :וקחיש

 רחבמ ןיא ,המיהדמ הניא היצמינאה
 רחבמ ןיא ,םצעבו תועונת לש םוצע
 'רבד םוש לש
 ינפל קושל אצוי היה הזה קחשמה םא
 לבקמ היה אוה | ,שולש"םייתנש
 ,ונימיב לבא ,ירמגל תרחא תוסחיתה
 לומ תורחתב דומעל ךירצ אוה רשאכ
 םיקחשמ ,םימחול 16 ,12 םע םיקחשמ
 ,המודכו תידמימ-תלת היצמינא םע
 ולאכ .בזכאמ הארנ טושפ אוה
 לע טיבה 8 יפוסממ קחשמ וקיבדה
 ןטערה ,ןוכנ זא .טיבה 16 יפוסמ
 ,רוביג לומ רוביג קחשל רשפאש
 לרוקמ תוהלמ קוחר לבא דמחנ
 םיילקא תרבח לש המישמה חוכמ
 .חבושמ רתוי תצק והשמל םיפצמ ונייה

 75% = הקיפרג
 לבא םיימתס םיעקרה
 .םירוביגה לש יפואל םימאתומ
 אל לבא ידמל תולודג תויומדה
 .ידמ תויטיא תצקו תודח

 80% - לילצ
 תצק תיאווהה עקרה תקיסומ
 המיאתמ תוחפל לבא תמזגומ
 םיטקפאה .קחשמה תריואל
 .םישלחו םידורי תצק

 65% - קחשמ תמר
 תא עצבל השק :הבזכא
 רבד ,תודחוימה תועונתה
 םיקירפל רידא ןורתי ןתונש
 !םיבשחוממה

 70% - םייח ךרוא
 .הברה אל הז םיבירי הנומש

 דחא דצמ תועונתה טועימ

 תועונת עוציבב ישוקהו

 דירומ קר ,ינש דצמ תודחוימ

 !קחשמה ךרעמ דוע

 וו דל = ללוכ ןויצ
 | / ל ו ילב ,שלח קחשמ

:קרב ילב ,תוירוקמ ילב ,הלועפ
. 

 ונתוא ליציש ,ןמרפוס הפיא זא

 , !? םומעשהמ



 ידעלב - םידחוימה םיעצבמה חול

 םידחוימה םיעצבמה תקלחמ
 הנגריא ונלש םידחוימה םיעצבמה תקלחמ

 הנורחאל ואציש ,םיקחשמ לש רחבמ םכל

 וקדבת םא .םייביטקרטא דואמ םיריחמב ,קושל

 ךוסחל לוכי דבלב הזה דומעהש .ולגת .בוט

 .םילקש תואמ המכ םכל

 הנתמב חולשמה
 תויונחל תכלל ךירצ אל זא ?ץיקב םכל םח

 םכילא םיקחשמה תא חלשנ ונחנא .עיזהלו

 הזיראה ימד .ןגמ תפטעמב ,םושר ראודב .התיבה

 !הנתמב - םניח - ונילע -- חולשמהו

 גס 006 6655 ||
 .ח"ש 199-ב תויונחב רכמנ קחשמה

 !ח"ש 89 קר :קירפ יארוקל ריחמה

 גבו
 ח"ש 230 תויונחב הלוע קחשמה

 !ח"ש 89 :קירפ יארוקל ריחמה

04540 3 
 ח"ש 239-ב רכמנ תויונחב

 !דבלב ח"ש 125 :קירפ יארוקל ריחמה

 -0אז 80555 0[ סא. אגסוהא|
 .ח"ש 130-ב רכמנ תויונחב

 ח"ש 99 :קירפ יארוקל ריחמה

 חשעאהא5ס 1 8 2
 .ח"ש 129-ב רכמנ תויונחב

 !ודבלב ח"ש 79 :קירפ יארוקל ריחמה

 זסאאהפס
 .ח"ש 219-ב רכמנ תויונוחב

 ודבלב ח"ש 199 :קירפ יארוקל ריחמה

 6ק5ז6 ץצסעה סוצאצא 5
 .ח"ש ופפ ב רכמנ תויונחב

 !דבלב ח"ש 189 :קירפ יארוקל ריחמה

 ווד עוסה תושדח = וודעוסה תוטדח יש

 יארוקל

 !קחשמ לכמ דחא קתוע קר ןימזהל ןתינ :בל-ומיש *

 ונרעצל !תויונח וא םירחוסל אלו דבלב םידחיל איה הריכמה

 אל ,ןכיומכ !ותוא רוזגל םיבייח .ספוטה תא םלצל ןתינ אל

 .יארשא-יסיטרכב תונמזה ולבקתי

 דובכל
 28110 ד"ת - "קירפ" ןודעומ

 61280 ביבא-לת

 ק'צ הזב ףרוצמ .קירפ יארוקל דחוימ עצבמב ,םיאבה םיקחשמה תא ןימזהל ןיינועמ ינא

 !הכימת-וקו חולשמ ,הזירא מ"עמ ללוכ ח"ש ךס-לע ,.יס.יפ ר"ד תדוקפל

 ו הולי ה-יווו חדלו 2170790070 בב --ב---- 5-4 מה םש

 ו ב וו 0 בוחר

 - 2 וי 7? 0 וכ :דוקימ

 !ןימזהל הצור התא ותוא קחשמ לכ דיל א ןמס

 :דחא רוטילקת יבג-לע 5 ה =// ₪5 תונכותו יקחשמ *

 (תויונחב 39 םוקמב) ח"ש 5 18221866 ₪301( + 06 108( 9]] 6

 (תויונחב 39 םוקמב) ח"ש 5 10008 0008 + 1178116 1 סואסזפ 6 )

 (תויונחב 65 םוקמב) ח"ש 9 4186 0[ 186 ד80 6

 (תויונחב 49 םוקמב) ח"ש 5 (םיקחשמ 12) /\כס866 (?סתנקגתוסמ (6'[כ (

 (תויונחב 49 םוקמב) ח"ש 5 (םיקחשמ 10) 1:16 6סתוקגתוסמ (']כ 6 )

 (תויונחב 79 םוקמב) ח"ש 9 דת ₪587 3 6188 07 95' 6)
 (תויונחב 79 םוקמב) ח"ש 9 ןאד א אשד 507דוא אמ 07 95 6)
 (תויונחב 79 םוקמב) ח"ש 9 קסוע אא דודו 07 95' (כ

 (תויונחב 79 םוקמב) ח"ש 9 שזאפסשפ 50[ ג א 07 95' '

 ותויונחב 79 םוקמב) ח"ש 69 ₪6 דסאן. 50 ד אמ 07 95 ()
 (תויונחב 79 םוקמב) ח"ש 9 דת 8587 058 07 95' 6
 :5ה243₪₪//35 5 + רוטילקת יבג-לע םיאלמ םיקחשמ *
 (תויונחב 59 םוקמב) ח"ש 5 שו לצו כ
 (תויונחב 59 םוקמב) ח"ש 5 586 ()טז 8 9%

 < = (תויונחב 59 םוקמב) ח"ש 5 5%טהתש אזו ()
 = 0 0 - (תויונחב 9 םוקמב) ח"ש 5 36% (0 ו יט 60

 0 2 +1 1 יונחר <9 םוקמב) ח"ש 5 | כ ו ()

 9 0, - (תויונחב 59 םוקמב) ח"ש 5 1.081 וה 80300 ()
 =  \(תוי חב 354 םוקמב) ח"ש 9 :עצבמב םירוטילקתה תשש לכ

 <  א/םוץם| 686) דבלב רוטילקת זראמב רוטילקת יקחשמ *
 ,.:(תוומחב 199 .םוקמב) ח"ש 9 או [כטק ₪" , 2

 6וו| \
 ו . מ 4 ₪

 | נו וו

 [-סז1(ז65% 0[ כז. ואו
 ( [[טחגהפ | ₪ 2

 5-4 :רוטילקת יקחשמ *
 0 | דסאאגמסס (כ
 חשהפ 6855 ץסטא סוצא 6 כ

 ו. ה-ךס -.......... :םיקחשמ לכה ךס
 . ב 4 ₪

21. 0 
 . ו

 . "1 ןז .-- /
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 גנוק יקנוד
 ססאאפצ א0א6 1.גאק :קחשמה

 יוב םייג רפוס :רישכמה
 תרופא :הקחיש

 אזאפציפ כחאגה] 3 :קחשמה

 יוב םייג רפוס :רישכמה

 תרפא :הקחיש

 לש םיקירפה 870
 ,יבריק
 חינהל ריבסש

 םהש ₪

 םיכייתשמ [%

 תצק להקל
 2 יבריקש ,תעדל וחמשי ,ריעצ רתוי

 לש ךשמהב רבודמ ,השעמל !עיגה
 קחשמה רשאכ ,ןושארה קחשמה
 -םייג-רפוסה לש המצועל רתוי םאתוה
 :רכוז וניא וא ,עדוי וניאש ימל) .יוב
 -רפוסל םאתמ אוה יוב םייג רפוסה
 יקחשמ תא קחשל רשפאמש ,ודנטנינ
 ךסמ לע ,ודנטנינ-רפוסה ךרד יוב"םייגה
 ךסממ םגו עבצמ םג תונהלו , היזיולטה
 (...לודג רתוי
 ,רבעב היהש ומכ דומח רתונ קחשמה
 ,תורטמ ןתוא ,תומישמה ןתוא םע
 שי .המודכו םיקוזח ,קשנ-ילכ ,םיביוא
 'הבוח !םייתוכיא רפוס םיבלש 7 ןאכ
 80% - הקיפוג
 80% + לילצ
 90% - קחשמ תמו

 85% + םייח ךווא
 87% - ללוכ ןויצ

 .הבוח קחשמ אוה יוב-םייגל גנוק

 רשפא"יא יוב-םייג רפוסהמ םג ,תמא
 לע ויהש םימיהדמה םיעוציבל תופצל
 ,ודנטנינ-רפוסה לש טיבה 16 תסריג
 םיבשחמה לע ועצוב ,רוכזש יפכו
 ןוקיליס לש תוקזחה תונכותהו
 הסריגה ,תאז תורמל .סקיפרג
 המ לכב השודג ,וזה תמצמוצמה
 .בוט קחשממ תונהל ידכ ךירצש
 ןונגסבו יפואב םייתוהמ םילדבה ןיא
 ,הפ .רוקמה תסריגמ קחשמה לש
 ,דבלב דחא קירפל קחשמה ,יוב-םייב
 םגו יקנוד לע םג דקפתל רשפא לבא
 ואצמת טושפ ידיד תא .ידיד לע

 שי הזמ ץוח .תויבח ינימ לכב רתתסמ

 :םיליגרה םיטנמלאה לכ תא ןאכ
 הננב-יקוזיח ,םיידוס םירבעמ ,םיביוא
 .דועו

 יוב-םייג םג םהל שיש םיקירפ ,יתעדל

 תא םמצעל םיבייח ודנטנינ-רפוס םגו
 םתאש ,רבדל אלש !םיקחשמה ינש
 ...2 גנוק יקנוד שיש םיעדוי

 85% - הקיפרג
 75% - לילצ

 78% - קחשמ תמו

 80% - םייח ךרוא

 83% - ללוכ ןויצ

 סלזנוג ידיפס
 6 מפמ 67-57 05 :קחשמה

 ריג םייג:רישכמה

 ריפוא :קחיש

 אוה לבא דופיק אל אוה
 תורמל .ריהמ טלחהב
 -לוחכ אלו דופיק אל אוהש
 תומד ןיידע אוה ,לגלגס
 םיטרסב םג תצרענ
 יקחשמב םגו םירייוצמ
 והז ,ןכ ?םתשחינ .היזיולטה

 (סואמ יטיימ ירחא) םלועב ריהמה ןורבכעה
 !סלזנוג ידיפס -

 ,םירייוצמה םיטרסה לש קרפ לכב ומכ

 קחשמה .הניבג דיצל אצוי סלזנוג ידיפס
 םיעבוכ תקירז ,הציפק ,הרצי הברה בלשמ
 לש הזה ןונגסב תוליגרה תולועפה רתי לכו

 .םיקחשמ
 הטילשה ,דואמ ריהמ ידיפס |

 - | תרשפאמו ידמל הבוט וב
 האנה לש תובוט תועש המכ יא

 .יסיסב 6%

 75% - הקיפרג <> =
 70% - לילצ
 77% - קחשמ תמר

 76% - םייח ךווא

 74% - ללוכ ןויצ

 ל
 סאו כ וואזסס 2.161 :קחשמה

 יוב םייג רפוס :רישכמה
 תרפא :הקחיש

 שדחמ הלוע םעפ לכש ,תחא הלאש הנשי
 ,קנע קחשמ םיחקול ךיא :ונתוא המיהדמו
 4 ךותל ותוא םיסחודו ,טיבה 16 יפוסממ
 םא םג זא .הבוט הלאש ?יוב"םייגה לש הגמ
 ,םימחול 16 שי הזה קחשמב ,םתנמאה אל
 ,ןוכנ זא .ןשקא הברהמ תודחוימ תועונת שי

 1 יי -- ומצמוצ תויומדה

 ו - הקיפרג

 60% - לילצ
 7 - קחשמ תמו
 = 80% - םייח ךווא
 : , ב - וול ןויצ
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 האצותהו (םישדוח המכ ינפלמ "וטוטוא"ב

 .לדמל תימתס

 ,יסאלקה ןוכתמל ךישש ,תרגסמה רופיס

 ידייצב העודיה ,טנומלב תחפשמ לע חסופ

 2 ךילע :תורסמה לע רמוש לבא ,הלש םידפרעה

 | | .הלוקרד לש וידימ ,המימת ןח-תמלע ליצהל
 ₪| תידפרעל המצעב ךופהת איה ,חילצת אל םא
 .םד תצצומ
 אקוד ריכזי קחשמה ,םיקיתוה םיקירפל

 - םיבשחמה םלועמ ירמגל תרחא הקיסאלק

 הלוקרד יקחשמל דוגינב .יסרפה ךיסנה תא

 הלועפ בלשמ הזה קחשמה ,םימדוקה
 תוברק ,תוציפק ,תוציר הברה :היגטרטסאו
 תודוכלמ ינימ לכ ,רקיעבו םיריהמו םירצק
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 ול שי .קחשמ לכל ומכ .רבד םוש ,ןורקיעב ן
 (םינויצב האר) תונורסח המכו תולעמ המכ
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 דוע והז ןושאר טבמב

 ולוכ לכש קחשמ

 םחול הזיאמ תובהלתה
 ,ינש טבמב לבא .ה'גנינ

 ,ןשקא הברה ןאכ שי

 דואמ דואמ הברה

 ...ןשקא

 יצח ה'גענ םחול אוה ,יִאְנ אָג-אָה

 תומכב דייוצמש ,יאכרא יצח ינדיתע
 תא הצוח אוה .קשנ-ילכ לש תיתועמשמ
 2 יי יו ילילגתץ>

 וא יארומס טובור ,לודג וא ןטק .ךסמה

 .ןכסמ בובז םתס
 ךירצ ,םיקותמה ה'רבחה תא לסחל ידכ

 םהל שי) םינומירב רקיעב שמתשהל

 חווטל םיבוטש) םיציחב ,(קחרמ תייעב

 ברחהו ,(םיפפועמ םיביוא דגנו ךורא

 תוריק תסירהלו רצק חווטב הבוטט

 ווה והז ,ןורחאה קשנה .םיחיינ םיצפחו

 רשכמ אלא קשנ-ילכ ונא םצעבש

 תוסנל אל ץלמומ .ספטל םכל רשפאמש

 צח היה הז) ברק תעשב וב שמתשהל

 ('זזמר'ת םתנבה אל םא ,פיט

 רצמ יאנ-אג-אה קשנה-ילכל ףסונב

 תומישרמ 24 תועונת המכב
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 1.6 גזצ ₪: קחשמה םש

 ידנטנינ רפוס :רלשכמק
 ריפוא :קחיש

 םיבירימ קומחל ול תורשפאמוע

 ו ו
 ןונגסב לבא הפי בצועמ ולוכ קחשמה
 תולוכיל המאתהב ,קויד רתיל וא ןטומ
 המדקש הפוקתב טיבה 16 יפוסמ לו
 םיקחשמ לש םימישרמה סיתונכיתל
 יקנוד וא א11158 1א8ד1א6ד מנ

 םיכחמ םתא םאש ,הביסה ילוא וז .גנוק

 םישדחה םיפוסמה לש | םתעגהל
 ץלמומ (הגס לש ןרוטאסל דחשמב)

 קר אלא טיב 16 יקחשמ שוכרל אל

 ,תאז לכבו .םימי המכל םתוא רוכשל

 חטב - הזה קחשמה תא וספספת לא

 .םכלש ישיאה ןונגסל םיאתמ אוה םא

 82% - הקיפר)ג
 תבשחנ התיה הקיפרגה
 םויה .םייתנש ינפל דע המיהדמל
 תויומד גיצהל קיפסמ אל ובכ
 ןוימד ןאכ שי .ךסמה לע תולודג
 .םינשוימ לבא םיפי םיעקוו בו

 70% - לילצ

1%. . 
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 20[ תצק ונכט ,ידמל השלח הקיסומ
 ו !םידורי םיטקפאה .ןבצעמ

0 

 % 850% - קחשמ תמו
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 .תקיודמ דואמו תניוצמ הטילשה

 חותמל ושרדי םייטיא םיקירפ
 דומעלו םהלש םיסקלפרה לכ תא
 !קחשמה לש ריהמה הצקב

 86% - םייח ךרוא
 רבכ .ומדוקל המוד וניא בלש לכ
 .ןשקא הברה שי ןושארה בלשהמ
 תא םילשהל ידכש ,קפס ןיא
 םיבלשל רוזחל וצלאת קחשמה
 !בושו בוש

 84% - ללוכ ןויצ
 העקשהה תא הושש ,בוט קחשמ
 םע ,(תוריכשל הצלמהה תורמל)
 ןשקא הבוהו םעפ לש םעט
 .ריהמ

 :םימאות
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 קגוזאזסאו 2040 :קחשמה םש
 ודנטנינ רפוס :רישכמה
 ריפוא :קחיש

 ל"הצ תא תרשמש ,ברק סוטמ קוידב אל אוה םוטנאפה

 ידגא רוביגב רבודמב םעפה .תובר םינש הזמ הנמאנב

 םיטרס תרדיס ךרד ,סקימוקהמ לובגה תא הצוחש ,ףסונ

 .קחשמה יפוסמ לא םירייוצמ

 ינפל סקימוק תרבוחכ דלונ םוטנאפה

 םג עיגמ אוה וישכע קר .הנש םיעבראכ
 ול השוע וזה ךסמל הצירפה .ודנטנינ-רפוסל
 קידצמש ,אלפנ קחשמ והז ,יתעדל .בוט שממ
 ,קחשמ והז .טיבה 16 ןדיע ףוסב םג השיכר
 רוביג םע ,'תושו ןמרדייפס תא תצק ריכזמש
 לע תוססובמש תועונת ינימ לכ ול שיש
 תמועל ,לבא .םילבח לע הריהמ תודנדנתה
 קוקז אלש ,בוט קחשמ אוה ,ןמרדייפס
 תומדב הטילשה !היזיולטה לש ןיטינומל
 תומדה ,תוקיודמ תועונת :תומלשל תפאוש
 םג הז תא וארקת ירה ,רוציקבו בוט הביגמ
 .ףיכ ולוכש קחשמ הז ,םינויצה רוטב
 תורובחמ ריעה תא תוקנל ךירצ םוטנאפ
 יבחרב םוקמ לכב םיאצמנש ,םיעשופה

 ,ינחצר ךובמ אוה בלש לכ .יטיס-היפורטמ
 םייתימאו םיקיתו ,םיסונמ םיקירפל דעונש
 .המשנב
 תרבחב רצונ הזה קחשמה ,ןיינעמ טרפ
 סיוויבל תיארחא וז הרבח .הידמ"וינ םוקאיו
 .םירחא םיבר םיקחשמו (א1ד/-המ) דה-טאבו
 ןיע םישל יאדכ ,יתעדל ?ןיינעמ טרפ הז המל
 הברה רציל הליחתמ איה - וזה הרבחה לע
 !םילועמ םיקחשמ ,םתס אלו םיקחשמ
 הלש תוינמה תא תונקל ץורל :הצלמה
 ..הסרובב
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 90% - הקיפרג
 תרדיס לש םלשומ קתעה
 תולודג תויומד םע ,היזיולטה
 .תורורבו תוטרופמ ,דואמ
 לבא םירזומ תצק םיעקרה
 תריואל בטיה םימאתומ
 רושיק יעטק שי .קחשמה
 .םיבלשה ןיב םיבוט

 80% - לילצ
 .המיענ דואמ עקרה תקיסומ
 .ודסב םיטקפאה

 95% - קחשמ תמר
 .תועבצאל םגו חומל םג רגתא

 98% - םייח ךרוא
 -ומיש ...לבא םיבלש 7 קר שי
 !תומויס 20 קחשמל שי :בל
 םכל חקי ןלוכ תא ףושחל
 !ןמז הברה הברה

 92% - ללוכ ןויצ
 הלועפ לש הלועמ בוליש
 םיסונמ םיקירפל .תואקתפרהו
 !דבלב דואמ



 ףוס

 עדי - היגולונכטה לע דמל י'צואמישכ

 סע הלילה ךותל תוחישב גשוהש

 ןיבה אוה - םירחא סיסדנהמו הרומווא

 תושעל לכות תננכותמה הנוכמהש

 היה אל" .םיקחשמ קחשלמ רתוי הברה

 לכב לבא ,בשחמ הנוב אוהש גשומ ול

 לאיצנטופה לע ינושאר ןוזח ול היה תאז

 תיתיב היזיולט תכרעמ לש םוצעה

 רתו* הברה האר אוה" .הרומווא רמוא ",עוצעצכ תיווסומ

 לכותש תכרעמ האר י'צואמי ,בורקה חווטב "ונל רמאש הממ

 סידלי סא ,תיתועמשמ הרוצב תבחרתמ הרבחל סיסב תויהל

 ודנטנינ סאו הב קחשל םיקחשמ דועו דוע וצריו התוא ובהאי

 לכ לש הדיחיה תינרציה היהת

 .הלאה םיקחשמה

 רפסמ ללוכ ,םיבר סילושכמ ויה

 1983 תנשב .םסוחתב םסירחתמ

 תוכרעמ ינפיה קושל ואצי

 2600 יראטא) תירבה תוצראמ

 ןפימו (ןישמ סקמ רודומוקהו

 ,קופא לש ןויזיו טסק)

 םיי'ג ,יאדנב לש ןויזיולטניא

 לש 5-מא רטויפמוק ןוסרפ

 בשחמו ימוט לש הטויפ ,הרקט

 ויסטק לש ןטקה סיקחשמה

 .(סקא.סא.מאה ,פראשו

 וילעש הרומוואל רמא י'צואמי

 תורבחהש והשמ חתפל

 בייח אוה" .תוחפל הנש ךשמב קיתעהל ולכוי אל תורחאה
 וצרי המ קפס היהי אלש בוט רתוי הברה ךכ לכ תויהל

 ".תוחוקלה

 ריחמ .היגולונכטה היה אל רתויב לודגה רגתאה ,הרומוואל
 הלוז תויהל תבייח התיה י'צואמי .עירכמה םרוגה היה
 תונוכמה לכ .התוא תונקל ולכוי םלוכ טעמכש ידכ קיפסמ
 30,000 ןיב ריחמב ורכמנ ,קופא לש תכרעמל טרפ ,קושב ויהש
 9,008 לש הרטמ ביצה י'צואמי .(רלוד 350 דע 200) ןי 50,000"
 הכירצ התיח תכרעמה ,ןמז ותואב .רלוד 75-מ תוחפ ןיי

 םגדלי תא הדנע'שו םנפסנ תא הדכנל ,תיאקירמא היישעת ודנענזנ הלסיח ךיא

 תאצוהב רואל אצי אלמה רפסה - ףיש דיוויד :תאמ

 םיעלקה 'רוחאמ
 תא ראתמש רופיסה אוה ''קחשמה ףוס''
 .ודנטנינ תרבח לש םיעלקה ירוחאמ שחרתמה
 םידקת תרוסח השיג לביק ףיש דיוויד יאנותיעה
 םע תונויארב סייתנשמ רתוי הליב ,הרבחה ילהנמל

 .ידמל םיכיבמ םיטרפ ףשחו הישנא בטימ
 ךותמ םיעטק םסרפל ידעלב רתיה לביק קירפ

 תירבעל סוגרתב אציש ,יתיירורעשה רפסה
 .י'סופוא'' תאצוהב

 י'"סופואי'

 'א קלח = םיימשע 'ד'ב

 םגו תויאקירמאה םג ,תורחאה תוכרעמהש רבד דכ תושעל

 .בוט רתויו הברה רתוי לבא ,תושעל ולכי ,תוינפיה

 תומישרמ ויה ןה .םירחתמה תונוכמ תא ןחב הרומווא

 םיסדנהמ ידי לע רקיעב ונבנש ,תוכרעמה .םיכרד רפסמב

 תונומת קיפהל ולכי ,םיידרשמ םיבשחמב וויסינ ילעב

 לבא .םיכבוסמ סיבושיח עצבל קר אלו םיוות גיצהלו תוממוד

 תעונת .תורחא תונוכת שרוד קחשמש ןימאה הרומווא

 רתוי הברה תויהל תבייח התיה גצמה לע עקרהו תויומדה

 התיה איה .תורחאה תוכרעמב רשאמ ,הנימא רתוי ,תימניד

 לוכי םיטיב 16 דבעמ .היצמינא לש המרל ברקתהל תבייח

 קפתסהל תבייח התיה ודנטנינ לבא ,תולקב תאז תושעל היה

 .ריחמה תא דירוהל ידכ ,טיב 8-ב לעפש ,רתוי שלח דבעמב

 דבע תונויער אוצמל ידכ

 ונבש םיסדנהמה סע הרומווא

 לש םיקחשמה תונוכמ תא

 סיקחשמה תונוכמ .ודנטנינ

 םילודג םידבעמב ושמתשה

 הרומווא לבא ,רתוי םירקיו

 הבישחב רקיעב ןיינעתה

 אל ,םיקחשמה ירוחאמ

 קחשמהש ידכ .הרמוחב

 ,חיורי תועבטמ ידי לע לעפומש

 סיעוקש תויהל סינקחשה לע

 עבטמה תא וסניכהש עגרהמ

 ךרוצ היה .םהלש ןושארה

 תבב םיבר םישוח לע טלתשהל

 -- - תויהל קחשמל סורגל ידכ תחא

 = .התיה ןקחשה לש ותועדומ אולמ .הרומווא לש ויחנומב ,"םח"
 ₪ .ספתיחל הכירצ

 = בוליש וא ,הרלהמ הלועפ :הרטמה תגשהל תוחתפמ ינש וארנ

 : | היה יחומה קלחה .ילאוטקלטניא רגתאו הריהמ הלועפ ןיב

 <  םילגעמ השרד הריהמ הלועפ לבא ,קחשמה יננכתמב יולת
 0 .םירקיו סיבכרומ םינורטקלא

 ו כ יסדנהמ סע סויב תועש הרשע הנומש הליב הרומווא
 ושמ מ לש חתפמה יביכרמ םהמ תולגל ןויסנב ,קחשמה
 2 כול חתפמה יביכרמ קר .רתויב םסיבוטה תונוכמה



 דבעמב רחב ףוטבל .השדחה תכרעמה לש
 יצכרמה דבעמל

 היה לוכי אל לוזה בבשה לבא 2 ,תיסחי יטרדנטס

 בבש .בכרומה היזיולטה ןקחשמ לש םיטביהה לכ תא ל*עפהל

 תויומדה תעונתל שרדנה עדימב טולשל היה לוכי דחא

 שרדנ היה סא לבא ,ןקחשהו הנוכמה ןיב היצקארטניאהו

 טולשל ידכ ףסונ בבש שרדנ .טטומתמ היה אוה ,דוע תושעל

 תונומת דבעל ,םיקהוב םיעבצ רוציל - ומצע היזיולטה ךסמב

 .דואמ ההובג תוריהמב םתוא עינהלו

 בלושמ לגעמב ושמתשה תורחא תורבח לש קחשמה תונוכמ

 סטסקט לש 119918 ,םינשיה ןוסרפ יבשחשמל רצונש

 .סיעבצ הנומש דע השיש תגצה רשפיאש ,סטנמורטסניא

 גיצהל ידכ ,רתוי םיבר םיעבצל הקקזנ ודנטנינ לש הנוכמה

 סישימח ויה ףוסב) הרומווא שפיחש הקיפרגה תמר תא

 לדגה םיתנכתמהו םיסדנהמה תווצו הרומווא (םיעבצ םיינשו

 תעיבקל םייוסינבו םיבושיחב ךרפב טמצע ודיבעה ולש

 ךסמ לעש תודוקנל המודב ,סיסב תויומד) םיטיירפסה רפסמ

 .ילמינימ ןמזב היזיולטה ךסמ לע רצווהל ולכויש (היזיולטה

 ושרדנ .קפסמ היה אלש רפסמ קיפה ןושארה בושיחה

 יטסילאיר רתו* היהיש קחשמ רוציל ידכ םיפסונ םיטיירפס

 ומאתוה םילגעמה .םירחתמה תונוכממ תיתועמשמ הדימב

 םצע לדוג המ ןוחבל םתרטמש ,ועצוב םייוסינ דוע .המישל

 תונתשמ תויצקנופ המכו ,דחיב עונל םילוכי םימצע המכו

 תא גישהל םיבייח ונייה" .דחא דבעמ"ורקימב תונבל רשפא

 הברה ךכ לכ .אישנה הרוה ךכ" .הרומווא רמוא "קוידב הז

 ".הלאה םייוסינב יולת היה

 ינש סע תמייוסמ הגרד דע קר עיגהל ולכי ודנטנינ יסדנהמ

 הרבח לש היתורישב רזעהל םהילע היה .חתפמה יבבש

 .תינוציח

 יגיצנ תא ושגפ יוקויו הרומווא ,היהי הז ימ עובקל ידכ

 ויהש םידחוימה םיבבשה ינשש עבקנ .הנשמה יכילומתורבח

 דוביע תדיחיו ,((:ק1)) תיזכרמה דוביעה תדיחי ויה סישורד

 רוזעל לגוסמ תויהל בייח בייח היה קפסה (?2(!) תונומתה

 ריחמב ,י'צואמי שקעתה ,םהינש תא רצייל גאו ,סנונכתב

 .ילמינימ

 ויה הרבחה תושירד .ודנטנינ לש קפס תויהל לק היה אל
 תויהל םיבייח ויה סיקפסו הליל ןב ונתשה סינונכת .תושקונ

 רתויב בושחה רבדה* .השירד יפ לע טיטרפמ תונשל םינכומ

 .יוקוי רמוא *,ונתיא רדתסהל חומה היה קפס לצא ונשפיחש

 בור .תושימג ןניא תורבחה בורש ונאצמ ,רעצה תיברמל"
 "ונילע לבוקמ היה אל הז .ידמ טאל תוענ תורבחה

 הדיחיה ךרדה ,םלשל ןכומ היה י'צואמיש םיריחמה ללגב
 היה - תוריכמה תומכ התיה םסלתשת ודנטנינ םע תופתושש
 ויה אל תובר תולודג תורבח .םוצע םיבבש רפסמ רוכמל ךרוצ
 רמוא ",הז לע םיטרחתמ סה סויכ" .ודנטנינ לע רמהל תונכומ
 ,חרומווא

 ימישרת םע ,הקינורטקלאה קנע ,וקירל ךלה הרומווא
 רמא ,הצר אוהש םיבבשה ריחמ .ולש םיינושארה םילגעמה

 טהש הביסה תאזש ,ןיי 2000-מ תוחפ תויהל בייח ,םהל
 הפוקת תאז התיה .תויחרכה תויצקנופ קר עצבל ונטקוה
 התיה הרבחהש ךכ ,וקיר לש הנשמה יכילומ תביטחל תיטיא

 ןי 2000 ריחמה תא ואר םה לבא ,ודנטנינ סע דובעל הנכומ

 .ךחוגמכ

 חטבה" .העצה םהל עיצה אוהו י'צואמיל הרמאנ וקיר תדמע

 זא" .רמא אוה *,םייתנשב םיבבש ןוילימ 3 לש הנמזה סהל

 ".ריחמה לע ומיכסי סה

 התיה י'צואמי לש ותרטמש ובשח ודנטנינ ךותב סירחא

 30,000-ח 20,000 ןיב ורכמ ןפיב םיליבומ סינרצי :תכחוגמ

 הרכמ ודנטנינש סומיסקמהו ,היזיולט קחשמ תוכרעמ

 היה אל .דחא ןוילימ היה 157ו 6 תינועבצ היזיולט קחשממ

 .םיבבש ןוילימ השולשל הבורק תומכב ושמתשי םהש יוכיס

 עיגמ סירטטה
 מב להנתה ןתמו אשמה
 = תשיכר :התיה

 למ תרבח
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 סינטה תרמצ תא ליבומ סרפמס טיפ

 תרבח .םינש רפסמ הזמ תימלועה

 לע ותוא םיתחהל הזרדזה רטסאמדוק

 ךומתיש ,סינט קחשמל תויוכז הזוח

 1--ה ,םינקחש העבראל םהלש לצפמב
 ךותמ אצויש ,רזומ לצפמ והז) ד

 תוידיה תאיצי ךרד אלו קחשמה תטלק
 .(רישכמה לש הליגרה

 םייח" המצעל התשע רטסאמדוק

 סינטה קחשמ תא החקל איה ."םילק
 הללכיש קרו סרפמס טיפ לש םדוקה

 תסריג תא םירכוז םתא םא זא .ותוא

 חינהל ריבס ,תירוקמה ביירדהגמה

 .תופצל ךירצ מהל םיעדוי םתאש

 םיטנמלא המכ ןאכ שי ,תאז לכבו

 םילוכי םתא ,תישאר .םיניינעמ דואמ
 ..סינט קחשל סרפמס טיפ תא דמלל
 ,קחשמ בצמ ןאכ שי :קוחצב םתס
 שרגמה לע םכלש העונתה תא הארמש
 דציכ .דיתעב תושעל המ םכל ריבסמו
 רתוי גישהלו תוועטה תא ןקתל
 ."ןומיא" בצמ ארקנ הז .תודוקנ
 וקקדזתו ,םיידוס םינקחש שי ,ינש רבד
 :םתוא ףושחל ידכ םינוש םידוקל
 .הנכות עונמ שי קחשמל ,ישילש רבד
 תתל ידכ ,הקיזיפה יקוח תא חתנמש
 -.תיתואיצמ דואמ העונת רודכל
 יגוס :םיליגר קחשמ יבצמ שי ,ףסונב
 וא חותפ שרגמ ,רמיח ,אשד) םישרגמ
 םירינרוט ,תונוש היאר תויווז ,(רוגס
 םג תואסריג שי .'וכו םיגוס ינימ לכמ
 .ריג-םייגו ביירדהגמ ,.יס.יפל

 יש - 5 | ₪

 ,ןמרופ .םיקחשמל עיגמ ןמרופ םג

 ,דבכ לקשמ ,ףורגיאב םלועה ףולא

 תרבח תא דביכ ,45 ןב רבכ םויכ

 ולא  התנפ וז רשאכ םיילקא

 .תווכז הזוח לע ותוא המיתחהו

 הארנ ןמרופ לש שדחה קחשמה

 בטימ יפל השענו בוט  שממ

 רשאכ | ,תוינרדומה | תויגולונכטה

 תנכה ךרוצל הלועפב םלוצ ןמרופ

 .קחשמה לש הקיפרגה

 "ףוסש ,תעדל וחמשי לגרודכה ידהוא 09 000% 55-05 10

 םישרמ רתוי תצק קחשמ עיגמ ףוס -
 .םיתיבה | םיבשחמל | עצוממהמ

 ןילמרג תיבמ 46703 0

 דואמ דואמ הארנ (לוז לש םינרציה)

 קחשמה לש | הקיפרגה .חיטבמ

 םיבשחמה לע הדבועו התשענ

 .סקיפרג ןוקילס לש  םיקזחה

 הרוצב ךסמה לע תיארנ האצותה
 -תלת ת"ומד םע ,הרורב דואמ

 ,לבא בוט הארנ שרגמה ,תוידמימ

 ,תולגרה תשורשפאה לכל רבעמ

 20 דע ,תשרב קחשל רשפא קחשמה תא :הלודג תחא העתפה םיניכמ ןילמרגב

 טבמ תודוקנ 9 שי !ןושאר ףוגב ,וטבמ תדוקנמ שרגמה תא הארי דחא לכו ,םיקירפ

 הסריג ,בגא !טרופס יקחשמ לש שדח יפואל חתפ תויהל ךירצ הזו שרגמה לע תונוש

 .ינוס לש קז,/\צ5ד \דזסא-ל םג האצי קחשמה לש

 ינוחרי תא ,םיימויה םינותיעה תא וחתפת
 לש תועדומ ושפחתו םינושה בכרה
 ,"ןגומ בחרמ" ?םהב בותכ המ .תוינוכמ
 תורשע" "רתויב תיתוחיטבה תינוכמה"
 \ ןרצי לכ ,רוציקב .המודכו "ןוגימ ינונגנמ
 ולש וטואה המכ דע חיכוהל הסנמ בכר
 ,הנהו .ןכוסמ אל טלחהב לבא ,ריהמ ,בוט
 ,העודיו הלודג םיקחשמ תרבח האב

 םיכסמה לע התלעה קוחר-אלה הרבעבש
 ,תיתרקויה סוטולה תינוכמ יתצורימ תא
 יינלטק הזה ץורמהש ,ונל תרפסמ איהו
 יכ ינלטק היהי ,חינהל ריבס ,הזה ץורמה
 ,יסיפה יבשחמל עיגמ אוה םעפה רשאכ ,סוטולה לש ידמל הבוטה תרוסמה תא - "
 . דגנ תורחתהל רשפאיש ,םדומ הזיא דואמ ץלמומו רוטילקת ןנוכ ,תיניצר ד 0 ,

 = = אבה שדוחב ץראל עיגהל יופצו דואמ בוט הארנ קחשמה ,הזמ ץוח !םירחא םיגו
7-4 -.- 
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 ןמנזור קראמ :תאמ

 רכמנ אוה ןפיב .הגס לש שדחה קחשמה ףוסמ אוה ןרוטאסה

 םג ומכ ,םלועה יבחר רתיב .םישדוח המכ רבכ ימשר ןפואב

 .רופאה קושב לבא ,םישדוח המכ ,ןכ-םג רכמנ אוה ,לארשיב
 עיתפמב ,עיגה אוה םיישדוחכ ינפל .םינטק םינאובי ךרד ,רמולכ
 לכ .ם3 תכורעתב הרק הז .רידס אוביב תירבה-תוצראל ,דואמ
 הלודג התיה תויונחה לע תולפנתהה .םיילגרה לע הדמע הקירמא
 םג ,ימשר ןפואב ,עיגה ןרוטאסה ,וישכע .ונקינ םירישכמ יפלאו
 .לארשי ..ו הפוריא ,הילגנאל

 םיעוציבה תאו ןרוטאסה תא ריכהל ליחתנ ,תוידיתע תובתכב
 וקפוס רשא םינותנהמ םימשרתמ רתוי ונא עגרכ .ולש יי

 ונלש תומשרתההמ ןבומכו הגס לש ןאוביה ידיילע וני
 .קושל ואציש םינושארה םיקחשמהמ

 ריבעהל לגוסמש ,טיב-32 ףוסמ אוה ןרוטאסה :םיטפשמ ינשר
 הז .תולודגה ואדיוה תונוכמל דואמ תובורקה תויוכיאב םיקחשמ
 -כ רוטילקתה ךותמ םיקיפמה ,לילצו הנומת תוכיאב אטבתמ
 ןוילימ יצחל דע ,טיב-32 ידבעמ 3 ךרד ,םיעבצ ןוילימ -

 .דועו ךסמה לע תידמימ-תלת הנומת וקיפיש ,הינשב םינוג

 ?פקיה דויצ
 ,תוידי 6-ל םילצפמ ינש תרזעב :םיקירפ המכל םיקחשמב ליחתנ

 דגנ דחיב קחשל ולכוי םה .דחא קחשמל םינקחש 12 רבחל רשפא

 םאתמה .הצובק דגנ הצובק דדומתהל וא הלועפ ףותישב בשחמה

 המכ לע הזירכה רבכ הגס .םהינימל טרופס יקחשמל ילאידיא

 :םהבו שדחה לצפמב וכמתיש םיקחשמ

 5'54 אד תא הדדסאב1  ז6דסתצ 0041. אט אז1-

 518 06% םצ, אפגב ג6דזסא תגפא דפו[, תתן =

 גס 61 001 אא

 ליבשב .ואדיוה תומלוא תריווא תא שוחל םיצור םיקיתו םיקירפ

 ,םירותפכ הנומש ,תיעוצקמו הלודג קחשמ תידי ךירצ וז השוחת

 םיקחשמה לכ תא תמאות וזה תידיה .דועו הלודג העונת תידי

 .ןרוטאסה רובע ואציש

 |  םיאתמ אוה .ןרוטאסה לש הגהה אוה 005 א(:₪-ה

 שיגר הגהה .כ4צד0א 158 ומכ םיצורימ יקחשמל דחוימב

 ומכ ,יפוקסלט הגהו םירותפכ 6 ול שי ,הנידע העונת לכל



 הגהה תטסה ידי-לע תוחנל וא םמורתהל רשפאמו ,םיסוטמב

 .הרוחאו המידק
 ידכ םינושמ םידוק ינימ לכ םיבייח אל וישכעמ :ןורכיז תבחרה

 ,ןורכיז תבחרה לש סיטרכ שי ןרוטאסל .קחשמה בצמ תא רומשל

 קייודמה םוקימה תא "קוציל" רשפא םכותלש טיבהגמ 4

 ,טרופס יקחשמב קחשמה יבצמו תואצות ,םידיקפת יקחשמב

 .דועו תואקתפרה ,םיצורימ

 תיבל תכלל ,ירשכמל ריכממ ריבעהל רשפא "ןורכיזה תטלק" תא

 !םלצא קחשמה תא ךישמהלו םירבח לש

 וא ריממ םצעב והז .אש 11א1ד תארקנ םעפהל הנורחאה הבחרהה

 דעונש ,וילא סחיתהל םיפידעמ הגסב ה'רבחהש יפכ ,"רטליפ"

 .םייפרגה םיעוציבה תא רפשל

 םיקחשמ לע תצק

 לש תרוכזת ןיעמ יהוז .רבעב ונרביד רבכ ולאה םיקחשמה-בו- לע

 ןבומכ .םיבורקה תועובשב שממי'ראל עיגהל םייופצש .םירבדחה

 תוריקסה רחא רקיעבו ונלש תובתכה רחא בטיה בקועש מש

 רבכ וזירכה תובר תורבח :בטיה עדוי ,"וטוטואי רודמב תורצקה

 בורקה דיתעב ואציש ,םישדוחמו םישדח םיקחשמ תורשע לע

 ונא .םיבר םיקחשמ סנשי ,ןפיו תירבה-תוצרא יבחרב .ןרוטאסל

 עיגהל יופצש ,םיקחשמ לש ןושארה לגה תא קר ןאכ םיריכזמ

 !ץראל

 הבתכל הכז רבכ הזה קחשמה

 .לכהו םינויצ םע ,ונלצא תיתימא

 םע דחי עיגמש קחשמה והז

 והז ,עדוי וניאש ימל .ןרוטאסה

 ,ביהרמ ידמימ-תלת תוכמ קחשמ

 .םיינש וא דחא ןקחשל דעונש

 /18ד1234 םג עיגהל רומא בורקב

 ןתינ םג ץראב .הסאתדממ 2
 קחשמה לש הסריג גישהל

 לנשה קחשמה לש תוהובגה ואדיוה תויוכיאב לבא ןושארה

 ידמימ"תלתה תוכמה קחשמל בשחנ טזאדסה תדתק

 םינוגילופה דוביע תמצוע תא בטיה לצנמ אוה .םלועב ןושארה

 ...(הינשב ןוילימ יצח) ןרוטאסל שיש

 םיצורמה יקחשממ | דחא
 הז קחשמ .םלועב םיביהלמה
 תונוכממ ןרוטאסל | בסוה
 ,תוינוכמ 40 רוב שי .ואדיוה
 תויווז 4 ,םילולסמ השולש
 הקיפרג ,םיצורימה לש היאר
 .דועו תידמימ-תלת



 9 + 3 ₪| ,םעפ

 0 ה 4 4% 0 0 5 א
 ן מהש

 4 הז ,ךכ הז םא .קינוס לש דובכה

 || תישאר ?וב שי המ .חוטב אל

 -' ,תינש .תומרופטלפ קחשמ והז

 8 4 | התשענ תידמימ-תלתה הקיפרגה

 2 נמ 2 . | םע ,סקיפרג ןוקיליס יבשחמ לע

 הנומת דוביעל תוקזחה תונכותה

 ןאכ שי ,תישילשו .היצמינאו
 הזה קחשמהש ,וננכית אל הגסב םא םג .ןשקא הברה הברה

 ,שדחה גנוק-יקנוד לע םימייאמ םהש קפס ןיא ,קינוסב הרחתי
 הרישע הקיפרגה .סקיפרג ןוקיליס יבשחמ לע השענ ולוכ-לכש

 ןוימידה תורמל - ינש דצמו תינועבצ ,ןוימיד דואמ הברהב
 .תיתואיצמ דואמ דואמ ,רישעה

 ,םיירשפאה קחשמה ה לכ תא םילשהל הזרדזה הגט
 תצונקל ךיל יי" ו קחשמה 7 .םלוכ יניעב -אצמי  ןרוטאסהש

 םיידמימ-תלתה תויריה .-
 תא ,שרוד קויד רתיל ב
 חקולו שא -- 0
 שיתמ ןשקא לש םיבלש ה בקהל
 | ומסל וכרטצתו ןותיעה . תדחוימה

 יתיתימא תרומזת ידי-לע תנגונמש ,הזה קחשמה
 וו ושם תורישע תורוטסקט םהל שיש | יעקרה דחוימבו דוא איש .הפומ מ הפי ןכ 5 \ ג הקיפרג | ה

 השק דואמש המ
 הקיסומה וז ,ונילע ד

 לכל הבושתה תא תתל דעונ
 .רודכהו קוריה שרגמה יבבוח
 12 ,תוידי ילצפמ ינש תרזעב
 לע תולעל םילוכ: םינקחש
 תבחרה תא ופיסות .ךסמה
 תאצל רשפאו ,ןורכיזה
 ..תוקד 45 ירחא הקספהל
 ,תורחבנ 12 ןאכ שי ,ףסונב
 לכו | תידמימ-תלת | הקיפרג
 .טרופס יקחשמב גוהנה ליגרה ןשקאה

 קקפמז ₪ ד
 60 אא ב

 קמממם 258601
 ףלוג קחשמ אוה :זאפ5
 םתא םא .םיקירפ העבראל
 לבפ ,שרגמה םש ,ףלוג םיבהוא

 .והשמ םכל דיגי יאדו 'ץיב

 רקיעב | ומשרתי | םירחאה

 ותיאר תדוקנ ךרד הנומתהמ

 !ריוואב ופועמב רודכה לש

 לבוקמל ךפה רבכ ראשה

 .םיקחשמ לש ואדיוהו הקיפרגה תויוכיאב

 : ?דיתעהו
 64-ארטלואה לש קווישב לחש רוחיאה תא בטיה תלצנמ הגס

 . ב השק תורחתה ,ןיידע לבא .ודנטנינ לש

 יי . ע הזירכה רבכ יראטא .(6 'מע) טיב 4 תבחרה

 2 . וה .יס.יפה יבשחמ ,ץז .\ 51 /1110%-ה תא קזח תקוושמ

 צרוק םיבשחמה יכסמ לע רבעב ועדונ אלש ואדיו תויוכיא םע

 המ ,הסננ אל וליפא אבנל !דיתעה היהי המ זא .םיבר םיקירפל

 ..ןרוטאסה לש שרויה לע םירבדמ רבכ הגסבש ,םכל ריכזנ ןכיש

 םהבו דיתעב עמשנ םהילע םיבכוכ המכ דוע ונל םילשבמ ןפיב

 ...םירחאו סונו ,רטיפוי

= 



 2 846 :קחשמה םש

 "' ודנטנינ רפוס :רישכמה

 ישו* :קחיש

 78% - הקיפרג
 הנוכמה תסריגל האוושהה

 תויומדה .השק תירוקמה

 לבא ,תוטרופמ אלו תונטק

 ...ווקמל תומוד טלחהב

 80% - לילצ
 ללוכו ער אל קחשמב לילצה

 תוגאשהו תומהנה תא

 .ודסב םג הקיסומהו ,םייופצה

 860% - קחשמ תמר

 רבעש יראטא תרבח לש ןורחאה 4% ונילא עיגמ שדוז ו

 ינש ומכ !יא1א[ 41. 46.5 - תויתיבה קחשמה תוכרעמל הי

 ומ) יראטא לש םימדוקה תונוכמה יקז

 תומלוצמ תויומד םע (פד ףוטש ,תוכמ קחשמב רבודמ םע

 תומלואב תררחסמ החלצהל הכזו /

 ' 4 | .םיניפכ = םיישונא 'םימחול .םוקמב םעפהש קו שז
 םימחלנה םייקנע .םירואזוניד םה .םיבכמ
 .;דיפעב אוה ₪ יה . םוקמ |

 נאז א 2 טבמוק לטרומל ליגרש ימ

 | פת ןוברזחה ןותמז המצע תטישל לגרתהל השקתי
 : % זי ע יל 1

 רחאל רומאכ לבא ,קחשמה
 הוצק תולגתסה תפוקת
 ..תועו | !0-7וחכל ןקחשה ה לע ,וכממו הנהמ ךפוה קחשמה
 עבל ךירצ ₪ ירת 5- וכמ קש זחא 9 ו ִך לע .2 טבמוק לטרומ ומכ טעמכ

 ע הציחל ז םהיִת

 נ םג ה לטרומ יקחשמ ומכ ₪ 840% - םייח ךרוא
 . א םיקחשמשכ ךתוי + -- ה .ללכ ךרדב שי תוכמ יקחשמל
 | / הז לומ הז אש 3[.  םע דחוימב ,לודג םייח ךרוא
 | 1ר לדר = .ןרלנ שדח | ([ 3% ",םימחול לש רחב 2 6- 4. "5 ] "  םימחו ובמ םהל שי
 6 א יש מאמ יבר ' 8 0 1 | 3. - .המודכו םידוק ,תועונת

 ₪ 7" ו" אזוקהש :
 9 ט ני ים 8% .קח' שמה 07 . /

 | לרר קע"6אחעהא ילגרל = | | 84% - ללוכ ןויצ
 מ 4 א לוב תשָה | | חילצמ ו

 ו רטל ומכ ו !רפסמב || "תומלשומ" תמר התואל עיגה
 65 + תפסו חל םעט |[ - לטרומ לש הבסהב ונלביקש
 ע כתשלו [ .ודנטנינירפוסל 2 טבמוק
 4 .תוכמה .יבבוח תאז תורמל

 - ו |
 :" 11 ג 7 .- ₪

 ותל ;..%-5\ "לררדויו |
 . ןביס .רפס ' אא, בווו ירי | הוצ , ג ₪ / '

 ב ₪ הזה קחי מה תא ולב
 ( 5 %. 1 % ה. י - % ! 3 1 0% -> .
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 ןומד 1[ 1

 יות.4*"

 ו... שישוממה | ₪ ין מ ו( רצו צע צ ושי וע 2 .8| 8

 ךשמה תא ראתמ קחשמה

 רטכיר לש | ויתואקתפרה

 דגנ | ותמחלמב | טנומלנ

 .ויתילשו | לפאה | דפרעה

 דואמ המוד הארנ קחשמה

 511.00 \אזג יקחשמ ראשל

 קחשמ ןקחשה - ימאנוק לש

 טושב דייוצמה ,טנומלב תא
 רחא בלש םדקתהל ךןיוצו

 םידמועה םילפאה םירוציה תא לסחלו בלש
 יקחשמה ראשב ומכ .וכרדב
 ןיתממ ,בלש לכ ףוסב ,ןאכ
 דחוימב לודגו ירזכא רוצי
 .רובעל ךירצ ותוא
 תמועל םילדבה המכ שי ,ןוימדה תורמל

 םדוקה יד צא[
 םיארנ קחשמכג י הקלח היצמינאה ,רתו הנטק תצק םעפה תיאר טנומלב לש תומדה :הרדיסג

\ \ 

 , .םדוקה קחשמב ואל
 בלש לכ ףוסב -

 םדבלמו דחוימב
 ירוצ' המכ דועב ןקחשה 7

 ,םיבלשה ךלהמב קל -
 תיצחמ דע למל סמ

 היצמינאה | ל -

 םג ,הרדסב ם

 הממ בוט רתוי הברה

 הטאהה ילב

 תא | העיפאש | תנבצעמה
 קלחב 6 5דז אז זז
 רתוי םיסומעה םיעטקה ןמ
 .קחשמה לש
 רתוי ךורא םג םעפה קחשמה
 םיבלש לש בר רפסמ םע
 םירוצי לש רתוי בחר ןווגמו
 םקלח ,םהב םחלהל שיש

 םדוקה קחשמהמ םירכומ

 .םישדח םקלחו

 ןתינ אלו םידדצל קר םה םעפה טושה תוכמ

 יפכ םינוש םינוויכל ונווכל

 ב  תושעל היה |ןתינש

 יוציפכ .645ד1,ל גאז זז]

 לש בר רפסמ ןאכ שי ךכ לע

 ןתינש ,םיפסונ | קשנ-ילכ

 ,זרג מכ ךרדב ףוסאל
 ידכ .דועו גנרמוב ,םיניכס

 ץוחלל ךירצ םהב שמתשהל 8"
 רותפכ לע ץוחללו הלעמ יפלכ תידיה תא
 יריה

 רתוי ההובג ןאכ ישוקה תמר

 קחשמב רשאמ | תצקמב

 םימדקתמה םיבלשו םדוקה

 ירזכא היהנ קחשמה רתוו

 םיבלשה ןמ קלחב .דחוימב

 םעטק  המכ םג שו

 עטק אמגודל ומכ םילכסתמ

 םידומע וב ינשה בלשב

 םילחתמ ןקחשה דמוע םהילעש
 האטל יומד םירוציו טטומתהל
 תא םימסוחו ןמזה לכ םיעיפומ
 .החירבה ביתנ
 בוט רגתא הווהמ רבגומה ישוקה
 ףס םילכסתמ םיעטק םתוא תורמלו
 רבשי אל ןקחשה לש םינבצעה
 תורשפאה ול תנתינש | ןוויכמ
 םעפ לכב קחשמה תא ךישמהל
 ,עגה ולא | ןורחאה | בלשהמ
 ול ןתינה דוקה תסנכה תועצמאב
 .בלש לכ ףוסב
 תרדס תא בהאש ימ
 הצרי חטב רבעב 65 עא[
 יבבוח ראשו הזה קחשמה תא תוסנל
 .וזכאתי אל םג ותוא וסניש הלועפה
 םיקחשממ רתוי יטיא םנמא אוה
 ,51זאספפ] ילוא ומכ ,ןונגסב םירחא
 -תמר קפסל חילצמ ןיידע אוה לבא
 .םיהובג רגתאו קחשמ
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 ונל ןיא דוע וליפאש ,הלרט ךכ-לכ וזה העידיה

 וחתפי דווטסוו ינפלוא ,ןכבו | ..הליבשב תונומת

 עדמה יטיהלמ דחא לע ססובמה שדח קחשמ

 ינפלוא ."רנאר דיילב" טרסה ,עונלוקב ינוידיבה

 םיקחשמה תרדיסמ הבוטל םירוכז דווטסוו

 .דועו הידנריק

 ₪6\ . \))\ ד \\
 סאקולב םג ,תאז םיעדוי ונחנא

 קחשמה :םיעדו* סטרא

 "םידרומה תפקתמ" לש ןושארה

 זא .דוע לש םעט ריאשה

 .ךשמהה קחשמ יופצ בורקב

60\\0 

 \(6\\0 - ם650\\ו \\ז 0 האג
 תרבוע הידמ-וינ םוקאיו תרבח

 טרסה תבסה לע ולא םימיב

 ימל ,טרסה .בשחמ יקחשמל

 ןמור לע ססובמ ,עדוי וניאש

 ,ןוט'צירק לקיימ לש ףסונ

 !הרויה קראפ תא בתכש

 \) מ \\
66 

 וא "תוהלב םולח" תא םירכוז

 60657 4ד16/ יזעולה ומשב
 ,הבוטל ותוא םירכוז םתא םא
 תרבחש ,תעדל וחמשת יאדו
 ול איצוהל תדמוע טפצ \58
 רומא הזה קחשמה .ךשמה
 אציו ומדוקמ 40 יפ לודג תויהל

 ..הנש יצחכ דועב קר קושל
 צץ

%\ 7 
 אצי אל ןמזמש ,םתשגרה םא
 ,יס.יפל בוט םיצורימ קחשמ
 איצוהל תדמוע זורפורקימ זא
 דנארג תחא הלומרופל ךשמה
 .ירפ

+ \\\6 06 6 
 תא רותפל םכילע וב שדח ישלב קחשמ אוה רטאיכיספה שלבה
 ,רמולכ .רטאיכיספה לש הבשחמה תדוקנ ךרד חצרה תמולעת

 ו ₪\ אש \\\\\\66
 םידושחה לש חומל רודחל

 קחשמה .השרפה תא חנעפלו

 ואדיו ולוכ לכש ,הזה םישרמה

 יננוכל אצי ,ןושאר טבמב

 3כס ,.יס.יפה לש רוטילקתה

 .ספא ינוס לש ףוסמהו 1[

\ 
 א \ \\\ \\\ ובן

 ,ןמטאב לש שדחה קחשמה

 עונלוקה טרס לע ססובמ

 םימיב עיגמה ,חצנל ןמטאב

 קחשמ ףוסמ לכל טעמכ הלא

 םיבשחמב לחה ,ירשפא

 ואדיוה תונוכמ ךרד ,םייתיבה

 ודנטנינ ,הגס לש םיפוסמל דעו

 קחשמה לש הקיפרגה .ינוסו

 !המיהדמ טושפ טושפ הזה

)6 
\ \\)|₪ \\\6 

 \ס\₪
 לש שדח לסרודכה קחשמ

 ,32% ,ביירדהגמל אציש ,ןי'גריו

 "ה ,ודנטנינ-רפוס ,ןרוטאסה

 ,םיקוח ילב בוחר לסרודכ בלשמ ,יס.יפה יבשחמו ינוס לש קפא

 לש ןונגסב הפי היצמינאו תו:ורחת דואמ הברה ,םינקחש 12

 טצא\\ט
0% \\\\ 

 רציל הלחה וטייאט תרבח םג

 קחשמה .3₪כ0-ל םיקחשמ
 ברק אוה רישכמל הלש ןושארה
 ףוג לש טבמב ,ללחב תוירי

 שולש שיו הרזומ הלילעה ,םינוגילופמ היושע הקיפרגה .ןושאר

 !תונוש תומויס

 שגבר 3
 / 8040 תא ריכמ אל ימ

 <  יקחשממ דחא ,ןוכנ
 8 םיקילדמ רתויה םיעונפואה
 / תרבח .םעפ-יא ואציש
 < תיארחאה ,סטרא קינורטקלא
 [ יס ו יל תדמוע ,ול

 שי ,םיעונפוא םוקמב ,םעפה .ןרוטאסל ,המוד ה
 יעב ןח-אצמי הזה קחשמה ,ץראב םחש תורמל .יקס יק



 םיקתועה ןוילימ 2 ,םכתעידיל !םחול לכל תועונת םיעברא םיעוריא ינשו םייקילחמ תוריבש 8 ,םיריהמ םיבלש 6

 רוטילקת םע ורכמי ,תירבה-תוצראב ,קחשמה לש םינושארה "םיארפ 0

 תוכמה קחשמ היהי הז םאה !קחשמה לש םירישה 15 ובו הקיסומ

 ?טבמוק לטרומ וא הנשה לש \ | \

 ב\
 קחשמה תא ולבלבת לא אל

 \ס\ ם דה טו
 םלועב רתויב םיסקמה לותחה יבשחמל הרייס ידי"לע אצווש

 .ביירדהגמל הזה ויתסה עיגמ איה הגס לש ₪006 ,יסופה
 לבא ,ןימאהל השק ילוא תואקתפרה ,הלועפ לש בולוש

 ,סקימוק בכוכ אוהש ,דליפראג ךירצש ,קו'ג םתא .תודיחו

 ססונתמ ופוצרפ ,היזיולט בכוכ םינכוסמ םיכובמ 8 תוצחל

 רסיטרכ ,תויולג ,תובוב לע | בורקב אצי אוהו ןוימיד הברה שי הזה קחשמב .םיידמימ-תלתו

 חרט םרט ,דועו תוצלוח ,הכרב .ןרוטאסל
 לש תטלק ףא לע עיפוהל |

 לש הגמה 24 תנכהב עייס סיוויד ו \\(כ\\ \ \ \ב ו \\\\ ט\(ם

 ו \\(כ ב . \ (\ \\(6\\0
 .הנהמ האקתפרהו הלועפ

 ו" < היזלולטה תרדיס יבבוח

/ ₪ \ בר ₪ (\\\ [\\\ יי. א | םסקומ אציש ימ ,ןבומכו
 ה ף

 םימיב ןרקומה עונלוקה טרסמ

 ,תעדל וחמשי ,ץראב ולא

 תרובח לש השדח הסריגש

 האצי סר'גנייר ראואפה

 .ודנטנינ-רפוסה לש םיפוסמל

 ללכב איה םא ,קחשמה תלילע

 טרס תא תבקוע ,הבושח

 .עונלוקה

 ט\טטצ''פ (6נ\\ 6 \
 תא ,םישדוח 3 ינפל ,ארקש ימ
 יאדו ,₪3 תכורעת לע הבתכה
 הדבועה תא ונרכזהש רכוז
 תאצל דמועש ,תחמשמה
 שדחה קחשמה .2 גנוק"יקנוד
 ןתינ ,םיבלש האממ רתוי ללוכ
 ,תוגוזב וא דבל ותוא קחשל
 דואמ המוד אוה ןורקיעבו
 |; קל

 ..תעגשמה

 (\\\ \ ₪ \\\ס \ \\\6\
 ומ טעמכ קתעה אוה קחשמי .הזה םישרמ םישרמה כ : קחשמל ודנטנינ רפוסה 7 תא םג ונרכזה םש 3 0 לע הבתכ התואל םכתא ךוזחנו
 | ניב ו תונוכמ תסריג לש -
 לכ וסחדנ הגמה 3* = וע

 ה

 ומכ והשמ םע םימחול

 ידיד לעו םלענש גנוק יקנוד לע תרפסמ קחשמה תלילע .ומדוקי
 תידנולבה גנוק יסקיד לש התרבחב ושפחל אצויש גנו

 בורקב עיגיש ףסונ קחשמ
 תנשב שחרתמ ביירדהגמל
 תלוספב םהוזמ םלועה .13
 לוכאל םיסנמ םירזייח .הליער
 םיאצוי לבא תלוספה תא
 תא רוצעל םכילע .םתעדמ
 !םוקיה תא דימשי אוהש ינפל רוציה

 \\(ב\\ \\\\\
 -םייגה ילעב :השיערמ העתפה
 שיא :ונוכיה הגס לש ריג
 עיגהל דמוע ,ןמהגמ ,לזרבה
 דגנ ינחצר ברקל בורקב
 ויערמ רבחו יליו רוטקוד
 הבסה אוה קחשמה .םיעשרה
 ואציש ,57ו 4 ןמהגמל יהשלכ
 .ודנטנינ לש םיפוסמל רבעב

 \\י' אז\

 "5 ז\\\\רז\'
 הרומא ,עודיכ ,שדוחה שממו

 השדחה הדובעה תביבס תאצל

 םיבר םיקירפל ."95 תונולח" -

 אתיבה תואסריג תא שי רבכ

 תואסריג ינימ לכו הלש

 םידמועש הלא לכ .תורחא

 המכש ,תעדל וחמשי יאדו ,השדחה הדובעה תביבס תא שוכרל

 .יס.יפה לע ותחני היזיולטה םיקחשמ לש םילודגה םיטיהלהמ

 רבה לותחב ,םי'ג המדאה תעלותב רבודמ ...תונולחה ךרד

 .םירחא םיבר םיברו יסבאב



 .היזיולט יקחשמ לע עדוי התאש המ לכ תא חכשת

 לש שדחה היזיולטה קחשמ -556 5דמו\

 קחשמ לכ ךפוהו םיללכה לכ תא רבוש "4

 ,2000-ה תונש לש היגולונכט .יתימא ץוציפל

 ,תידמימ תלת הקיפרג ,םיִמיהדִמ םיעוציב

 .םילטיגיד םילילצו תיברימ הבוגת תוריהמ

 הקיזומל 6ס 6 5506/ לש 65 ₪

 תונומתל 6 6 ואדיול 6כ 8

 לארשיב 5:6 לש ימשר גיצנ - הקינורטקלא ינאס :קווישו אובי
 מ 7 71 יה יויאמ ד ך-?7 וי
 ןכרצל ריבשמה יפינסב הקימניד תוקלחמ ,הקימניד תשרב עישהל ןתינ

 .תוליבומה ו ב

 שמו <>


